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TASKI Jontec Plaza
Forsegler / højglans polish til stengulve

Beskrivelse
Højglans polish udviklet specielt til anvendelse på sten, terrazzo, uglaseret
keramiske gulve og marmor. Produktet giver en god vedhæftning på de flest
typer sten, og brug af en porefylder er derfor ikke nødvendig. Ved at påføre et
lag polish gøres rengøringen lettere og ved påføring af flere lag fås en dybere
glans.

Egenskaber
• Giver en beskyttende film med en flot glans
• Slidstærk
• Giver en film, der ikke gulner
• God vedhæftning på stengulve
• Skridsikker til henhold til ASTM D-2047

Fordele
• Beskytter gulvet og gør rengøringen lettere
• Specielt modstandsdygtig overfor slid- og mærker fra hæle
• Gulner ikke af UV-lys og har et ensartet udseende
• Kan anvendes direkte på gulvet som porefylder inden der lægges en anden

gulvpolish eller der kan lægges flere lag for at få et et højglans, slidstærkt
beskyttende film

Brugsanvisning
Dosering:
Produktet er klar til brug. Anvendes ufortyndet.
Anvendelse:
Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre.
Påfør polishen på gulvet og fordel den jævnt med en polish påsmører i baner á
1-1,5 m og overlap mens polishen stadig er våd. Påfør et lag på porøse gulve
for at gøre rengøringen lettere men samtidig bevare gulvets egenskaber. Påfør
2-3 lag for at opnå en flot, højglans film, som kan rengøres manuelt eller
maskinelt. Påfør 1-2 lag som porefylder inden der på toppen anvendes en
anden gulvpolish (for at få mat eller halvblank glans). Efter det sidste lag, lad
gulvet tørre mindst 60 minutter inden trafik.
Vigtigt:
Må ikke fortyndes eller blandes med andre midler. Må ikke opbevares ved
temperaturer under 5°C. Må ikke bruges udendørs eller på vådområder. Må ikke
bruges på glaseret keramiske gulve.

Tekniske specifikationer
• Udseende: Mælket, hvid væske
• Vægtfylde [20°C]: 1.03
• pH (koncentreret): 8.5
• Rækkeevne: 15-40 ml/m2

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



TASKI Jontec Plaza

JohnsonDiversey (DK)
Teglbuen 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.johnsondiversey.dk
P99355DKDK-02  © Copyright 2004 JohnsonDiversey 2

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. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5°C.

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

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage
7512699 2x5 l


