
TASKI Jontec TimeSaver 
Ekstra slidstærk gulvpolish  
 

 

Beskrivelse 
Jontec TimeSaver er en gulvpolish med ekstra slidstyrke og høj glans til de fleste 
typer hårde gulve. Polishen har et meget højt tørstoftindhold og unikke Johnson-
polymerer, der giver tykkere lag, højere slidstyrke samt en flot glans. På trods af 
det meget høje tørstofindhold kræves ingen speciel polishudlægger. Jontec 
TimeSaver er meget modstandsdygtig overfor ridser, skrabemærker samt sorte 
mærker fra skohæle, og bibeholder dermed et pænere udseende, selv med 
mindre vedligeholdelse. Den ekstra slidstyrke forlænger også perioderne imellem 
reetableringer og nylægninger. 
Ved topskuring og reetablering vil påføring af kun et ekstra lag forlænge 
polishfilmens levetid væsentligt. 
Du sparer tid ved påføringen, vedligeholdelsen og tid inden der skal 
reetableres/opskures. 
 
Egenskaber 
• Ekstra højt tørstoftindhold, unikke Johnson-polymerer 
• Ekstra høj slidstyrke med færre lag 
• Meget modstandsdygtig overfor ridser og mærker efter skohæle 
• Mælkehvid væske 
 
Fordele 
• En helt ny type gulvpolish 
• Tidsbesparende og med et bedre resultat 
• Bibeholder et pænere udseende, kræver mindre vedligeholdelse og forlænger 

polishfilmens levetid 
• Ingen helligdage ved påføring 
 
Brugsanvisning 
Dosering: Klar-til-brug. Anvendes ufortyndet. 
Anvendelse: 
Forberedelse: Skur gulvet op med en JohnsonDiversey polishfjerner, skyl 
grundigt med rent vand og lad gulvet tørre fuldstændigt. Brug Jontec LinoSafe L 
på linoleum og Jontec ProStrip på gulve, der tåler høj alkalitet. 
Dermed opnås det bedste og hurtigste resultat. 
Påføring: Påføring af Jontec TimeSaver: Hæld produktet ud på gulvet og fordel 
det jævnt med en polishpåsmører i et fyldigt lag. Fordel polishen i baner a 1-1,5 m 
og overlap, mens det er vådt. Lad gulvet tørre helt (min. 30 minutter), inden ekstra 
lag påføres på samme måde. Jontec TimeSavers mælkehvide udseende hjælper 
dig med at se og undgå .helligdage. Det mælkehvide udseende forsvinder, når 
polishen tørrer. Normalt er 2 lag rigeligt til de fleste gulve. 
Det er vigtigt, at det nederste lag er fuldstændigt tørt (minimum 45 min ved kolde 
overflader) inden ekstra lag 
påføres. Ufuldstændig tørring kan medføre, at toplag krakelerer efter et par dage. 
Gulvoverfladen skal være over 10°C for at sikre en optimal optørring/vedhæftning. 
• Linoleumsgulve påføres først en porefylder; Jontec Technique free eller Jontec 

Linobase. 
• Nye linoleumsgulve topskures, og der påføres ikke en porefylder. 
• Marmorsplit og stengulve påføres først 2 lag Jontec Plaza. 
• Vinylgulve påføres Timesaver uden porefylder. 
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Daglig rengøring: Fugtmopning/rengøring med gulvvaskemaskine med gul rondel. Ved lav 
rengøringsfrekvens anvend Jontec 300 eller Jontec 300 free 3 gange om ugen. Ved høj rengøringsfrekvens 
anvend Jontec Tensol de øvrige dage. Ved opbygning af plejefilm doseres op til 10 % Jontec Tensol 
Tørpolering: For yderligere at forbedre slidstyrken og skridsikkerheden anbefales en let tørpolering efter 24 
timer. Anvend TASKI Ergodisk 1200 med pink rondel eller TASKI Duo med rød rondel. 
Spraypolering: Til udbredring af småridser eller forøgelse af glansen anbefales en spraypolering. Anvend 
Jontec Timesaver i doseringen 1 dele polish + 9 dele vand. Anvend TASKI Ergodisk 1200 med pink rondel 
eller TASKI Duo med rød rondel. 
Topskuring og reetablering: Ved at topskure og lægge et nyt lag Jontec TimeSaver, får din gulvbeskyttelse 
flere måneders ekstra levetid. Anvend Jontec Forward eller Jontec Forward Free til topskuring for at fjerne 
toppen af filmen, dosering 1,5 dl pr 10 ltr vand og anvend grøn rondel. Lad gulvet tørre fuldstændigt og påfør 
et lag Jontec TimeSaver. Gulvet kommer til at fremstå helt nyt igen! På denne måde forlænger du intervallet 
mellem opskuringerne. 
 
Tekniske specifikationer 
• Udseende:  Mælket, hvid væske 
• Vægtfylde [20°C]:  1.04 
• pH [koncentreret]:  7.5 - 8.0 
 
Ovenstående data er typisk for en normal produktion, og bør derfor ikke anses som specifikationer. 
 
Indhold og funktion: Vandig opløsning af styren-/akrylpolymer (filmdanner), 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol 
(filmdannelsesregulator), (2-methoxymethylethoxy)propanol (filmdannelsesregulator), voks (filmdanner), 
tributoxyethylfosfat (filmdannelsesregulator), zinkoxid (hjælpestof til filmdannelse), harpiks (filmdanner), 
anionisk tensid (befugter, udflydningsmiddel) og skumdæmper (hindrer skumdannelse). 
 
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.  
 
Anbefalet opbevaringstemperatur 
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 ºC til 40 ºC 
 
Holdbarhed:  
2 år i uåbnet emballage. 
 
Godkendelser 
Testet i henhold til ASTM D-2047 (skridsikkerhed). 
 
Miljøoplysninger 
Testet iht. ASTM D-2047 for skridsikkerhed. 
 
Emballagestørrelser 
Varenr.  Emballage 
7514160  2x5 ltr. Dunk 
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