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TASKI Jontec Eternum free
Højglans gulvpolish

Beskrivelse
Højglans og skridsikker gulvpolish til de fleste hårde, jævne gulvtyper, som tåler
vand. Produktets egenskaber giver slidstyrke overfor ridser og snavs.
Gulvpolishen er nem at anvende og velegnet til prestige områder og områder
med høj trafik, hvor traditionel gulvpolish kræver en høj grad af vedligeholdelse.

Egenskaber
• Giver en højglans og beskyttende film
• Hård, holdbar og slidstærk beskyttelse
• Nem at anvende
• Skridsikker i henhold til ASTM D-2047
• Nem at reparere
• Opfylder svanemærke-kriterierne

Fordele
• Forstærker det naturlige/oprindelige udseende og giver en højglans

overflade
• God modstand overfor skridmærker og snavs selv ved meget trafik
• God vedhæftning på de fleste gulvtyper så som vinyl, syntetiske gulve,

linoleum, sten, behandlet træ og kork gulve. Kan påføres med en ren moppe
eller polish-påsmører. Fordeles jævnt.

• Kan rengøres maskinelt og manuelt
• Svanemærket



TASKI Jontec Eternum free

JohnsonDiversey (DK)
Teglbuen 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.johnsondiversey.dk
P90756DKDK-02  © Copyright 2004 JohnsonDiversey 2

Brugsanvisning
Dosering:
Klar til brug. Anvendes ufortyndet.
Anvendelse:
Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre (dog med undtagelse af gammel
polish fjernet med Jontec N°1 på vinyl/PVC gulve, hvor efterskylning ikke er nødvendigt). Porøse og ødelagte
gulve påføres en JohnsonDiversey porefylder.
Påfør polish på gulvet og fordel den jævnt med en polish-påsmører i baner á 1-1,5 m og overlap mens polishen
stadig er våd. Lad gulvet tørre helt (20-30 minutter) inden yderligere lag påføres. Påfør to lag på ikke-porøse,
jævne gulve. Tre lag er normalt tilstrækkeligt til porøse gulve.
Linoleum: Når det første lag er tørt, kan det evt. skures med en skuremaskine påsat en blå rondel, fugtmoppes
og lad tørre fuldstændigt, før næste lag påføres.
Topskuring og pålægning af nyt lag:
Anvend Jontec Forward free til at fjerne et lag polish (dosering 2%, 200 ml pr 10 l brugsopløsning) og sug
snavsevandet op med en gulvvaskemaskine eller mop. Lad gulvet tørre helt inden der lægges nye lag af Jontec
Eternum free.
Rengøring:
Daglig rengøring: Fugtmoppes dagligt med Jontec 300 / 300 free, Jontec Tensol eller en af de anbefalede
neutrale gulvrengøringsmidler. Alternativt med Jonmaster Pro mopper. Rengør periodisk med en
gulvvaskemaskine og Jontec 300 / 300 free, alternativt Jontec Tensol.
Periodisk vedligeholdelse: Polering med høj hastighed øger glansen. Spraypolering med Jontec Restore vil give
en endnu højere glans og tilføre yderligere beskyttende lag.
Afhængigt af trafikken skal der ske en periodisk reetablering af polishen. Reetableringen kan gøres enten ved
fjernelse af al polishen eller topskuring, efterfulgt af påføring af ny(e) polishlag. Et alternativ kan være en
spraypolering.
Vigtigt:
Må ikke fortyndes eller blandes med andre midler. Må ikke opbevares ved temperature under 5°C. Må ikke
bruges på kvartsgulve, uforseglet træ eller kork. Hammerslået gummi eller nopgulve: Søg nærmere oplysninger.
Må ikke bruges udendørs eller i vådområder.

Tekniske specifikationer
• Udseende: Mælket, hvid væske
• Vægtfylde [20°C]: 1.03
• pH [koncentreret]: 8.2 - 8.7
• Rækkeevne: 20-40 ml/m2

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion:
Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professional brug / specialister.
Opbevaring:
Skal opbevares i tillukket original emballage. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5°C.

Godkendelser
Testet i henhold til ASTM D-2047 (skridsikkerhed)

Miljøoplysninger
Svanemærket, licensnr. 351-009. De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er ultimativt let
nedbrydelige jf. OECD 301.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage
7513327 2x5 l


