TASKI Jontec Signature
UHS gulvpolish

Beskrivelse
Jontec Signature er specielt udviklet til at give gulvet et wet-look. Den specielle
formulering kan UHS poleres til en højglans/spejlblank udseende. Jontec
Signature brugt i et UHS program giver en slidstærk overflade, specielt velegnet
i detail-handlen.

Egenskaber
•
•
•
•

Giver en højglans, wet-look udseende
Forstærket og slidstærk film efter UHS polering
Nem at polere op
Skridsikker i henhold til ASTM D-2047

Fordele
• Giver et skinnende rent udseende, specielt velegnet til detail-handlen
• Beskytter gulvet mod slid og gør rengøringen lettere
• Ved jævnlig polering vil gulvet altid fremstå som nyt

Brugsanvisning
Dosering:
Produktet er klar til brug. Anvendes ufortyndet.
Anvendelsen:
Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre.
Påfør polish på gulvet og fordel den jævnt med en polish-påsmører i baner á 11,5 m og overlap, mens polishen stadig er våd.
Påfør mindst 4 lag, og lad gulvet tørre minimum 40 minutter mellem hvert lag.
Polering er ikke nødvendig mellem lagene. Påfør flere lag for at få en højere
glans. Efter det sidste lag lad gulvet tørre mindst 60 minutter inden trafik. Lad
gulvet tørre i 48 timer inden polering.
Vedligeholdelse:
Rengør gulvet med et neutralt gulvrengøringsmiddel. I områder med høj trafik
brug et rengøringsmiddel til UHS polish, f.eks. Jontec Forward free. I områder
med høj trafik poler tørt med en egnet maskine og rondel hver eller hver anden
dag, I områder med lav trafik hver 3-6 dag.
Når der er arbejdet snavs ned i overfladen, topskur med et UHS
rengøringsmiddel (Jontec Forward free) for at fjerne det ødelagte lag og læg 2
nye lag af Jontec Signature.
Vigtigt:
Må ikke fortyndes eller blandes med andre midler. Må ikke opbevares ved
temperaturer under 5°C. Må ikke bruges udendørs eller på vådområder.
Følg nøje anvendelses- og vedligeholdelsesmetoderne fra JohnsonDiversey.

Tekniske specifikationer
• Udseende:
Hvid emulsion
• Vægtfylde [20°C]:
1.03
• pH (koncentreret):
8.5
2
• Rækkeevne:
15-40 ml/m
Ovenstående data er typisk for en normal produktion, og bør derfor ikke anses
som specifikationer.
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TASKI Jontec Signature
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.
7512697

Emballage
2x5 l
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