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TASKI Jontec Plaza
Sealer/hoogglansemulsie voor stenen vloeren

Productomschrijving
Hoogglans vloeremulsie speciaal om stenen vloeren zoals terrazzo,
ongeglazuurde tegels en marmer te beschermen. Het product levert een zeer
goede hechting op de meeste stenen vloeren waardoor de toepassing van een
separate sealer niet nodig is. Het product kan worden toegepast om op poreuze
vloeren met één laag de poriën op te vullen of, door meerdere lagen op te
zetten, het glansniveau en aanzien van stenen vloeren te verfraaien.

Belangrijke eigenschappen
• Voorziet de vloer van een diepe glanzende beschermende film
• Bestand tegen loopverkeer
• Verkleurt niet
• Zeer goede hechting op stenen vloeren
• Stroef volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)

Voordelen
• Beschermt de vloer tegen slijtage en vereenvoudigt onderhoud van de vloer
• Goed bestand tegen schop/hakstrepen
• Verkleurt niet onder invloed van UV-licht
• Universeel product, sealer en vloeremulsie in één
• Stroef, dus veilig

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Het product is gebruiksklaar. Gebruik onverdund

Toepassing:
Alleen gebruiken op volledig gestripte, nagespoelde en droge vloeren.
Giet het product over de vloer uit en verdeel direct met een geschikte
wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is.
Breng slechts één laag aan om de poriën van een poreuze vloer af te sluiten en
reiniging te vergemakkelijken. Laat de vloer volledig drogen (20-30 minuten)
alvorens een volgende laag wordt aangebracht. Breng minimaal 2 lagen aan op
niet poreuze vlakke vloeren om een hoogglans beschermende laag te
verkrijgen. Na de laatste laag minimaal 60 minuten laten drogen alvorens de
vloer te belopen.

Belangrijk:
Niet mengen met andere producten. Niet opslaan bij temperaturen beneden de
5°C. Niet buitenshuis of in natte ruimten gebruiken. Niet gebruiken op
geglazuurde tegelvloeren.
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Technische gegevens
• Eigenschappen: Melkachtige witte vloeistof
• Soortelijk gewicht [20°C]: 1.03
• pH-puur: 8.5
• Verbruik: 15-40 ml/m2

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk
Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Goedkeuringen
Getest volgens ASTM D-2047 voor stroefheid

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7512698 2x5 liter can


