TASKI® Jontec Luna
Zijdeglans vloeremulsie

F2d

Omschrijving
Zijdeglans vloeremulsie voor bijna alle typen vlakke, harde waterbestendige vloeren. De
formulering geeft een perfecte hechting op bijna alle vloersoorten. Zowel geschikt voor
toepassing met de traditionele methode, als met TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed is een
ergonomische wasverdeler waarmee u een superieure laagdikte van de polymeeremulsie verkrijgt
en die bovendien eenvoudig in gebruik is. De productiviteit wordt verbeterd, terwijl het gebruik
van chemicaliën en verpakkingsmateriaal wordt verminderd. Door TASKI ProSpeed kan verbruik
van het product worden gecontroleerd en wordt de vloer van een kwalitatief hoogstaande egale
afwerking voorzien.
Eigenschappen
• Voorziet de vloer van een zijdeglans beschermlaag
• Hard, duurzaam en goed bestand tegen slijtage
• Op bijna alle vloersoorten toe te passen
• Slipbestendig volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)
• Eenvoudig te herstellen
Voordelen
• Het oorspronkelijk karakter van de vloer wordt in stand gehouden door de zijdeglans toplaag
• Zeer goede weerstand tegen schop- en hakstrepen en vuil, zelfs bij intensief loopverkeer
• Excellente hechting op bijna alle vloersoorten zoals vinyl, linoleum en kurk. Spreid gelijkmatig
uit voor een perfecte egale laag
• Gegarandeerd slip-valpreventie en veiligheid voor uw werknemers en klanten
• Universeel te onderhouden
• Geschikt voor toepassing met de traditionele mopmethode of standaard wasverdelers
• Kies de ProSpeed wasverdeler om verzekerd te zijn van uitstekende resultaten. Deze tool
heeft bewezen vermoeidheid van de gebruiker te verminderen, terwijl de productiviteit wordt
verhoogd
Gebruiksaanwijzing
Dosering:
TASKI Jontec Luna 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
• Behandel uitsluitend gestripte en diep gereinigde en compleet droge vloeren. Behandel poreuze
en beschadigde vloeren vooraf met een van de Diversey Care verzegelaars
• In combinatie met de TASKI ProSpeed wasverdeler wordt aangeraden de gebruiksaanwijzing
en het etiket met producttoepassing voor gebruik goed door te lezen
• Breng het product aan op de vloer en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen
van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is. Laat de vloer volledig drogen (20-30
minuten) alvorens een volgende laag aan te brengen. Breng minimaal twee lagen aan op niet
poreuze of verzegelde vlakke vloeren en drie lagen op poreuze vloeren
• Linoleum: Wanneer de verzegelaar volledig droog is, de vloer opwrijven met een
éénschijfsmachine voorzien van een blauwe of rode pad. De vloer klamvochtig moppen
(gebruik geen oliegeïmpregneerde doekjes) alvorens een volgende laag aan te brengen
• Topstrippen en recoaten: Gebruik een Diversey Care stripper om een laag van de polymeer te
verwijderen en neem de vervuilde oplossing op met een schrobzuigmachine of waterzuiger.
Laat volledig opdrogen en breng eventueel extra lagen aan
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TASKI® Jontec Luna F2d
Zijdeglans vloeremulsie
Technische gegevens
Platform

Artikelnummer

Omschrijving/Verpakking

Gebruiksklaar

Uiterlijke kenmerken

pH waarde
(onverdund)

pH waarde
(verdund)

Relatieve
dichtheid (20°C)

Standaard concentraat

7513323

TASKI Jontec Luna 2 x 5 L

100%

Melkwitte vloeistof

≈9

≈9

1.03 g/cm³

ProSpeed systeem

7516462

TASKI Jontec Luna PS 4 x 2.5 L

100%

Melkwitte vloeistof

≈9

≈9

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.sealedair.com/.
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen onder 5°C.
Veilig gebruik
Behandel uitsluitend gestripte en grondig gereinigde vloeren die volledig droog zijn. Niet verdunnen of mengen met andere producten. Niet
gebruiken op vloeren met reliëf en onbehandeld hout of kurk. Vraag advies voor gebruik op rubberen vloeren met profiel. Niet buiten of op
natte plaatsen gebruiken.
Goedkeuringen
Getest op slipbestendigheid volgens ASTM D-2047.
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