
TASKI® Jontec Lenio
Watergebaseerde was voor houten vloeren

Productomschrijving

Watergebaseerde was voor houten vloeren. Geschikt voor beschermde en 
onbeschermde houten vloeren.

Belangrijke eigenschappen
• Reinigt, onderhoudt en beschermt alle soorten houten vloeren

• Opwrijfbare, zeer stroeve beschermde laag

• Oplosmiddelvrij

• Unieke, gepatenteerde geurneutralisatie (O.N.T.)

Voordelen

• Beschermt hout tegen vochtinwerking (voornamelijk de groeven)

• Voorziet de vloer van een stroeve zijdeglansbescherming

• Eenvoudig aan te brengen (hulpmaterialen zijn eenvoudig uit te spoelen met water)

• Laat een frisse geur achter

Gebruiksaanwijzing
Dosering:

Reiniging van het volledige oppervlak.

Basisbehandeling: Bij gelakt hout: voeg het product toe aan het sprayapparaat van de 
éénschijfsmachine voorzien van een rode pad en sprayreinig de vloer. Bij ongelakt hout: 
breng een dunne laag van het product aan met een wasverdeler. Laat de laag drogen, 
wrijf er daarna direct overheen. Bij ongelakte vloeren kan een tweede laag nodig zijn 
(matteer de vloer tussen de twee lagen in). De tweede laag toepassen nadat de eerste 
laag volledig droog is. Na het drogen van de tweede laag, wrijf over het hele oppervlak 
met een witte of rode pad voor een mooier resultaat.

Sprayreiniging: vul het sprayapparaat van een éénschijfsmachine voorzien van de juiste 
pad en sprayreinig de vloer. Wrijf over het oppervlak heen na de korte droogtijd voor 
een mooier resultaat. 

Vlekverwijderen
Voeg het product toe aan het sprayapparaat van een éénschijfsmachine voorzien van 
de juiste pad en sprayreinig de vloer daar waar er vlekken zijn. Wrijf over het oppervlak 
heen na de korte droogtijd voor een mooier resultaat.

Strippen:
Sprayreinig het oppervlak met TASKI Jontec Solve en een éénschijfsmachine voorzien 
van een blauwe pad.
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Technische gegevens 
Uiterlijk:   Melkachtige witte vloeistof

pH (puur):   4

Relatieve dichtheid (20 °C):   1.00 g/cm³

RTU:   100%

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 het afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad 
(SDS) sds.sealedair.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Belangrijk: Goed schudden voor gebruik. Afhankelijk van de hoeveelheid loopverkeer kan het nodig zijn een paar maal te wrijven op 
de vloer na de basisbehandeling om de weerstand tegen slijtage en het onstaan van strepen te verbeteren. Wees voorzichtig met het 
toepassen van watergedragen vloerreinigers, gebruik deze alleen vochtig.

Goedkeuringen:
Antislip minimaal 0,5 (ASTMD D 2047).
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