TASKI® Jontec Resitol
Hoogglans vloeremulsie, alcoholbestendig

Omschrijving
Hoogglans vloeremulsie voor bijna alle vlakke, harde waterbestendige vloeren.
Formulering bevat een speciale samenstelling van polymeren en wassen en geeft een
goede weerstand tegen alcohol en desinfectiemiddelen, ten opzichte van conventionele
vloeremulsies. Deze eigenschap, gecombineerd met een lichte eucalyptusgeur, maakt het
product speciaal geschikt voor de gezondheidszorgsector. Door de goede slijtweerstand
ideaal voor ruimtes die intensief gebruikt worden.
Eigenschappen
• Zeer goede bestendigheid tegen alcohol en desinfectiemiddelen, ten opzichte van
conventionele vloeremulsies
• Beschermende hoogglans toplaag
• Eucalyptusgeur
• Duurzaam, goede bescherming tegen slijtage
• Eenvoudig aan te brengen, korte droogtijd
• Goed opwrijfbaar
• Slipbestendig volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)
Voordelen
• Ideaal voor de gezondheidszorgsector
• Een garantie voor een mooie optisch schone vloer
• Aangename geur tijdens de verwerking, prettig voor patiënten en personeel
• Goed bestand tegen slijtage, zelfs bij intensief loopverkeer
• Eenvoudig aan te brengen met een wasverdeler. Uitstekende verfilming van de
polymeerlagen
• Goed opwrijfbaar en universeel in onderhoud
• Stroef, dus veilig
Gebruiksaanwijzing
Dosering:
TASKI Jontec Resitol 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:
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. Behandel
poreuze vloeren, zoals linoleum, eerst met een Diversey Care verzegelaar. Giet het
product zorgvuldig 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. 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.
Linoleum: Nadat de verzegelaar volledig droog is, de vloer opwrijven met een
éénschijfsmachine en een blauwe pad. Stofwis de vloer (gebruik geen oliegeïmpregneerde
doekjes) alvorens een volgende laag aan te brengen.
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Technische gegevens
Platform

Artikelnummer

Omschrijving/Verpakking

Gebruiksklaar

Uiterlijke kenmerken

pH waarde (onverdund)

pH waarde (verdund))

Relatieve
dichtheid (20°C)

Standaard
concentraat

7512357

TASKI Jontec Resitol 2x5L

100%

Melkachtige witte
vloeistof

7.9 - 8.4

7.9 - 8.4

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
Niet verdunnen of mengen met andere producten. Niet toepassen op vloeren met reliëf en ongelakt hout of kurk.
Gebruik niet buiten of op natte plaatsen.
Milieu-informatie
Getest op slipbestendigheid volgens ASTM D-2047.
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