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TASKI Jontec Repello
Vandbaseret imprægneringsmiddel til stengulve

Beskrivelse
Vandbaseret imprægneringsmiddel til beskyttelse af alle ubehandlet porøse
sten og keramiske overflader, indendørs og udendørs. Letter rengøringen af
gulvet ved at give en effektiv smudsafvisende beskyttende film. Produktet kan
ikke ses og ændrer derfor ikke gulvets udseende.

Egenskaber
• Vandbaseret
• Giver en smudsafvisende beskyttelse
• Ændrer ikke på det naturlige udseende
• Let at anvende, neutral duft

Fordele
• Afviser mineralske olier og fedtet snavs
• Gør rengøringen nemmere og forlænger tiden mellem periodisk

vedligeholdelse. Afviser pletter i op til 2 timer efter væsken har ramt gulvet
• Respekter stenens udseende og farve
• Hurtig og effektiv metode efter en dybderengøring

Brugsanvisning
Dosering:
Klar til brug. Anvendes ufortyndet.
Anvendelse:
Påføres kun grundigt rengjorte og helt tørre gulve. Ryst dunken grundigt før
brug. Påfør Jontec Repello på 2-3 m2 gulv ad gangen. Påfør produktet på
gulvet og fordel det jævnt ud med enten en ren mop, polish-påsmører eller
skuremaskine påsat rød rondel (< 200 omdr./min). Lad gulvet være vådt i 3-5
min. og lad ikke gulvet tørre ind i den periode (hvis nødvendigt påfør mere
produkt). Fjern overskydende produkt hvis det er nødvendigt. Hvis nødvendigt
gentag behandlingen, når gulvet er helt tørt efter 1-3 timer.
Vigtigt:
• Produktets rækkeevne afhænger af gulvets porøsitet. Forbruget kan svinge

meget. Tjek gulvets porøsitet med vand inden påførelse af Jontec Repello for
at kunne tilpasse forbruget herefter. Typisk forbrug er 10 til 40 ml/m2 pr.
påførelse (1l produkt rækker til 25-100 m2)

• I nogle tilfælde (mørke poleret overflader), vil et tyndt hvidt lag af
overskydende produkt være synligt på gulvet. I de tilfælde, fjernes det
overskydende med et rent og tørt håndklæde eller en skviser. Hvis gulvet er
tørt, påfør eller sprøjt lidt vand på overfladen og tør op med en skviser, tørt
håndklæde eller en skuremaskine påsat en rød rondel (<200 omdr./min.).
Skuremaskinen skal være i bevægelse.

• Gulvet kan være glat indtil overskydende produkt er fjernet og gulvet er helt
tørt.

• Når gulvet er tørt, har imprægneringen ikke ændret på gulvets oprindelige
skridsikkerhed.
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Tekniske specifikationer
• Udseende: Klar, gullig væske
• Vægtfylde (20°C): 1.00
• pH (koncentreret): 6.0 � 7.0
Ovenstående data er typisk for en normal produktion, og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion:
Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionel brug / specialist.
Opbevaring:
Skal opbevares i tillukket original emballage. Tåler ikke frost.

Miljøoplysninger
De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU,
Direktiv 73/404/EEC og 73/405/EEC og tilhørende senere ændringer.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage
7512365 2x5 l


