
TASKI® Jontec Repello
Impregnant op waterbasis voor steen

Productomschrijving
Impregnant op waterbasis voor de bescherming van poreuze stenen en keramische 
oppervlakken, zowel binnen als buiten. Creëert effectief een vuilafstotende 
beschermingslaag op het oppervlak. Het product is onzichtbaar en veranderd het 
uiterlijk van de vloer niet.

Belangrijke eigenschappen
• Op waterbasis

• Creëert een vuilafstotende laag

• Behoudt het natuurlijke uiterlijk van de vloer

• Makkelijk aan te brengen

• Neutrale geur

Voordelen
• Milieuvriendelijk product, stoot olie en water af

• Vereenvoudigd het reinigen en is duurzaam

• Vertraagt  het intrekken van vlekken tot wel 2 uur

• Beschermt de vloer zonder het uiterlijk te veranderen

• Snelle en effectieve methode na grondige reiniging

Gebruiksaanwijzing

Dosering:
TASKI Jontec Repello is gebruiksklaar. Normaal verbruik is 10 tot 40 ml/m2 per laag (1L 
voor 25-100m2 ). Gebruiken van de juiste dosering is kostenbesparend en beperkt de 
impact op het milieu. 

Toepassing 
• Behandel alleen goed gereinigde en droge vloeren. Schudden voor gebruik. Werk in 

vlakken van 2-3m2 en verspreid het product gelijkmatig over het oppervlak met een 
schone mop, wasverdeler of éénschijfsmachine (<200rpm>) met een rode pad om het 
oppervlak nat te maken

• Houdt het oppervlak nat gedurende 3-5 minuten, laat het product niet opdrogen in die 
tijd (eventueel extra product aanbrengen). Verwijder het overtollige product van het 
oppervlak

• Indien nodig, herhaal de behandeling na 1-3 uur wanneer het oppervlak droog 
aanvoelt
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Technische gegevens 
Uiterlijk:   Heldere, rode vloeistof 
pH (puur):   7 
Relatieve dichtheid ((20 °C):  1.00 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag 
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in het afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad 
(SDS) sds.sealedair.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
• De dekking van het product is afhankelijk van de porositeit van de vloer. Het verbruik kan drastisch variëren. Controleer de vloer 

porositeit met water voor gebruik van de oplossing om het productgebruik hierop aan te passen

• In sommige gevallen (donker gepolijste oppervlakken), zal een witte laag van overtollig product zichtbaar zijn op de vloer. In dat geval, 
verwijder het overtollig product met een droge doek of raamtrekker. Indien de vloer droog is, maak het oppervlak nat met water en 
droog het oppervlak met een droge doek of éénschijfsmachine (<200rpm>) voorzien van een rode pad. Maak constante bewegingen

• Vloeren kunnen glad zijn voordat het overtollig product is verwijderd en de vloer volledig droog is

• Eenmaal droog kan de behandeling de kenmerken van de vloer niet aantasten

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU-
wetgeving 73/404/EEC en 73/405/EEC.
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