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Verzegelaar/hoogglansemulsie voor stenen vloeren 2
in 1
Omschrijving
Hoogglans vloeremulsie speciaal om stenen vloeren zoals terrazzo, ongeglazuurde
tegels, keramiek en marmer te beschermen. Het product levert een zeer goede hechting
op de meeste stenen vloeren, waardoor de toepassing van een separate verzegelaar
niet nodig is. Het product kan worden toegepast om op poreuze vloeren met één laag
de poriën op te vullen, of door meerdere lagen op te zetten om het glansniveau en het
aanzien van stenen vloeren te verfraaien.
Eigenschappen
• Voorziet de vloer van een warme glanzende beschermlaag
• Bestand tegen loopverkeer
• Vergeelt niet
• Zeer goede hechting op stenen vloeren
• Slipbestendig volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)
Voordelen
• Beschermt de vloer tegen slijtage en vereenvoudigt onderhoud van de vloer
• Goed bestand tegen schop- en hakstrepen
• Vergeelt niet onder invloed van UV-licht en levert een uniforme uitstraling
• Kan worden toegepast op de vloer als poriënvuller, als verzegelaar door middel van
meerdere lagen van verschillende glanzende vloeremulsies, of als meerlaags
systeem voor een hoogglans afwerking. Goed bestand tegen loopverkeer
• Garandeert veiligheid voor uw werknemers, patiënten en klanten
Gebruiksaanwijzing
Dosering:
TASKI Jontec Plaza is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over
dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en
minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.
Toepassing:
1. Uitsluitend gebruiken op gestripte, nagespoelde en volledig droge vloeren. Giet het
product over de vloer uit en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen
van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is.
2. Breng één laag aan op poreuze vloeren om reiniging te vergemakkelijken, terwijl de
eigenschappen van de vloer worden behouden.
3. Breng twee tot drie lagen aan om een warme, hoogglans beschermende laag te
verkrijgen, die kan worden onderhouden met standaard onderhoudsmethoden
(schrobzuigen, sprayreinigen etc.) of één tot twee lagen als verzegelaar, om
vervolgens een andere topcoat te gebruiken (voor bijvoorbeeld een matte of een
zijdezachte uitstraling).
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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.
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4. Na de laatste laag minimaal 60 minuten laten drogen alvorens de vloer te belopen.
Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Melkwitte vloeistof
Geur: Frisse geur
pH waarde (onverdund): ≈ 9
pH waarde (verdund): ≈ 9
Relatieve dichtheid (20°C): 1.03 g/cm³
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet gebruiken
of opslaan bij een temperatuur beneden 5°C.
Veilig gebruik
Behandel uitsluitend diep gereinigde, nagespoelde en volledig droge vloeren. Niet verdunnen of mengen met andere producten. Niet buiten
of op natte plaatsen gebruiken. Niet gebruiken op geglazuurde keramische tegels.
Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve stoffen die in dit product worden gebruikt zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eis van EG
richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en latere wijzigingen.
Goedkeuringen
Getest op slipbestendigheid volgens ASTM D-2047.
Beschikbare verpakkingen
TASKI Jontec Plaza is beschikbaar in 2x5L.

www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. du-NL 11/19 P99355

