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TASKI Jontec Linobase
Porefylder til linoleumsgulve.

Beskrivelse
Permanent porefylder til linoleumsgulve, som en del af LinoSECURETM system.
Produktet giver en perfekt vedhæftning, hvilket forebygger powdering af
gulvpolishen. Endvidere kan gamle slidte gulve få et bedre/nyere udseende med
systemet.

Egenskaber
• Trin 2 af det patenterede LinoSECURETM system.
• Permanent porefylder med god opfyldning.
• Optimerer vedhæftningen af gulvpolish.
• Modstandsdygtig overfor basiske rengøringsmidler.

Fordele
• LinoSECURETM system er til langvarig beskyttelse af linoleumsgulve.
• Forsegler og beskytter nyt linoleum og udseendet forbliver som nyt i mange

år. Reetablerer ødelagte og porøse gulve, giver en jævn overflade og
genskaber den oprindelige farve selv på gamle, slidte og falmede
linoleumsgulve.

• Ved efterfølgende påføring af gulvpolish er det en god porefylder, som
forebygger powdering af gulvpolishen og forlænger holdbarheden.

• Kan rengøres og repareres hvis den bliver mekanisk skadet.

Brugsanvisning
Dosering: Klar til brug. Anvendes ufortyndet.
Anvendelse:
Hæld lidt ud på gulvet og fordel det jævnt med en polish-påsmører i baner a 1-
1.5 m og overlap, mens det er vådt. Lad gulvet tørre helt, min 45 minutter. Andet
lag påføres på tværs af første lag.
Afsluttes med påføring af 2 lag gulvpolish. For at opnå det bedste resultat
benyttes Jontec Linotop.
Linoleum: Når det første lag er tørt, kan der evt. skures med en skuremaskine
påsat en blå rondel, fugtmoppes og lad det tørre fuldstændigt før næste lag
påføres.
Vigtigt:
Produktet kan og skal ikke fjernes kemisk!
Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre.
Må ikke fortyndes eller blandes med andre midler. Må ikke opbevares eller
anvendes ved temperaturer under 5°C.

Tekniske specifikationer
• Udseende: Uklar, 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 specifikation.
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Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion:
Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionelt brug / specialister.
Opbevaring:
Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage
7512706 2x5 ltr.


