
TASKI Jontec Matt Uniwersalna, o jedwabistym połysku powłoka 
zabezpieczająca do podłóg. F2f
TASKI Jontec Matt jest matową powłoką polimerową o dużej twardości, niewymaga-
jącą częstej pielęgnacji. Produkt przeznaczony do stosowania na większości gładkich, 
twardych, wodoodpornych podłogach, a w szczególności PVC.
TASKI Jontec Matt jest produktem, który wykazuje dobrą odporność na działanie 
alkoholi i innych substancji o właściwościach dezynfekcyjnych. Dzięki temu jest 
preparatem odpowiednim do stosowania w szpitalach i innych placówkach służby 
zdrowia. Matowy połysk powłoki sprawia, że podłogi nimi pokryte nie powodują 
optycznego wrażenia śliskości.
TASKI Jontec Matt dostarczany w saszetkach 2,5 litrowych, przyznaczony jest do 
stosowania przez specjalny aplikator powłok: TASKI ProSpeed. 
TASKI ProSpeed to ergonomiczny aplikator do kładzenia powłok, który eliminuje 
konieczność noszenia kanistrów przez użytkownika. Aplikator ten posiada specjalną 
kieszeń na saszetki z produktem (2,5L), z której jest on dozowany na podłogę. TASKI 
ProSpeed nie tylko zapewnia pełną kontrolę nad zużyciem produktum lecz również 
idealną grubość nakładanych warstw powłoki.

•  Unikalny matowy połysk zapewnia naturalny połysk podłóg na długi okres 
   użytkowania
•  Wykazuje odporność na działanie alkoholi i innych substancji o właściwościach  
   dezynfekcyjnych, dzięki temu jest odpowiedni do stosowania w szpitalach i 
   placówkach służby zdrowia.
•  Zabezpiecza podłogę przed nadmiernym ścieraniem i wnikaniem zabrudzeń
•  Twarda, wytrzymała, odporna na ścieranie
•  Doskonałe przywieranie do większości typów twardych, wodoodpornych podłóg
•  Spełnia standardy ASTM D-2047 w zakresie współczynnika tarcia statycznego
•  Powłoka łatwa do uzupełnienia i ponownego nałożenia
•  Proste i szybkie rozprowadzanie powłoki po powierzchni podłogi
•  Optymalna grubość nakładanych warstw powłoki
•  Niewielkie, poręczne opakowanie

Postać:      biała ciecz
Gęstość w 20ºC:     ok. 1,022 g/cm³
pH (koncentrat, w 20ºC):    ok. 8,6
Wydajność:    20-40 ml preparatu / m² podłogi 
Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec 
zmianie. Nie należy ich traktować jako specy�kacji produktu.

Sposób użycia

Opis

Cechy

Właściwości

Produkt dostępny w opakowaniu: karton - 4 saszetki x 2,5 L.
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!


