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TASKI Jontec Technique
Vloerverzegelaar

Productomschrijving
Semi permanente vloerverzegelaar voor de basisbehandeling van bijna alle
soorten poreuze harde vloeren. Specifieke polymeren zorgen voor een goed
poriënvullend vermogen. Geschikt voor toepassing op de traditionele methode
als met de TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed is een makkelijk te gebruiken
ergonomische wasverdeler waarmee u een superieure laagdikte van de
polymeeremulsie verkrijgt, een verhoging van de productiviteit tevens besparing
van productverbruik en vermindering van verpakkingsmateriaal.

Belangrijke eigenschappen
Verbetert hechting en duurzaamheid vloeremulsies
Semi permanente laag
Poriënvullend
Vermindert het verbruik van toplagen
Verkrijgbaar in 5l cans voor traditioneel was aanbrengen of in de DIRECT
KLAAR OM TE STARTEN verpakking van 4x2,5 l pouches en speciale
wasverdelerpads voor het aanbrengen met de TASKI ProSpeed wasverdeler.

Voordelen
Ideaal voor gebruik op alle poreuze vloeren
Toplagen kunnen selectief getopcoat worden zonder de verzegelaar aan te
tasten
Voorbereiding op poreuze en beschadigde vloeren om het aanbrengen van
toplagen te vergemakkelijken
Spaart het gebruik van de vloeremulsies als toplaag
Om zeker te zijn van superieure resultaten kies dan voor de TASKI ProSpeed
wasverdeler waarvan bewezen is dat het de vermoeidheid van de gebruiker zal
verminderen t.o.v. de traditionele methode terwijl de productiviteit wordt
verhoogd.

Gebruiksaanwijzing
Dosering: Het product is gebruiksklaar. Gebruik onverdund.

Toepassing:
Het product zorgvuldig op de vloer gieten en het gelijkmatig over de vloer
verdelen (in nog natte overlappende banen van 1-1,5 m) met een
polymeerapplicator. Bij zeer poreuze vloeren een tweede laag aanbrengen
nadat de vloer droog is. Na droging van de vloer de linoleumvloer matteren met
een éénschijfsmachine voorzien van rode pad. Vervolgens stofwissen en de
polymeerbeschermlagen volgens de gebruiksaanwijzing op de vloer
aanbrengen.Wanneer u gebruik maakt van de TASKI ProSpeed
wasverdeler,lees dan voor de toepassing het instructiemanueel en productlabel

Belangrijk:
Niet mengen met andere producten. Niet toepassen op vloeren met reliëf en
ongelakt hout of kurk. Niet buitenshuis of in natte ruimten gebruiken.
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Technische gegevens
Eigenschappen: melkachtige witte vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]: 1.03
pH-waarde puur: 8.2 � 8.7
Verbruik: 20-40 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 opslaan bij temperaturen beneden de 5°C.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7513198 2 x 5 liter can
7516464 4x2.5 liter pouch


