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Opis 
TASKI Jontec Nobile Plus jest preparatem przeznaczonym do mokrej krystalizacji 
i zabezpieczania podłóg na bazie kamienia wapiennego. 

Właściwości
•  Dzięki połączeniu akcji chemicznej i mechanicznej bardzo szybko można 

uzyskać powierzchnię o wysokim połysku; 
 

•  Ogranicza wnikanie zanieczyszczeń i wody w pory, co ułatwia codzienne mycie i konserwację; 
•  Wydobywa naturalny wygląd kamienia;
•  Znacząco poprawia właściwości antypoślizgowe podłóg.

Zalety
•  Preparat zawiera specjalną mieszaninę związków niezwykle skuteczną w procesie 

mokrej krystalizacji;
•  Składniki cierne pozwalają dodatkowo uzyskać w wyniku mechanicznego polerowania 

wysoki połysk;
•  Bardzo szybkie działanie.

Sposób użycia
Dozowanie
Przygotować roztwór roboczy w proporcji 2:1 (dwie części proszku i jedna część wody). Powoli 
dolewać wodę do proszku, następnie dokładnie wymieszać, aby uzyskać jednorodną emulsję. 
Upewnić  się, że emulsja jest dobrze wymieszana i nie ma w niej grudek. Podczas nakładania 
emulsji na powierzchnię, od czasu do czasu ją mieszać.

Aplikacja
1.  Jeśli na powierzchni są widoczne rysy, przed użyciem Jontec Nobile Plus, należy zastoso-

wać  diamentowy pad o gradacji 400 i czyścić podłogę o powierzchni 1 m    przez  2 minuty, 
następnie użyć pada diamentowego o gradacji 1800 lub 2000 i czyścić podłogę 
o powierzchni 1 m    przez 5 minut.

2. Użyć 1% neutralnego preparatu do mycia podłóg i umyć ją za pomocą szorowarki 
jednotarczowej z czerwonym padem, następnie ściągnąć roztwór roboczy przy użyciu 
odkurzacza na mokro. Należy upewnić się, że wszystkie zabrudzenia zostały zneutralizo- 
wane wodą. Zwykle zużywa się ok. 40 ml emulsji na 1 m   podłogi, zależnie od rodzaju 
kamienia i jego porowatości.  

3. Zwilżyć wstępnie podłogę wodą (z pomocą mopa). Pamiętać aby powierzchnia na której 
będzie stosowany Jontec Nobile Plus była wilgotna.  

4.  Natychmiast wcierać emulsję w podłogę za pomocą maszyny jednotarczowej 
(waga maszyny minimum 50 kg) z czerwonym padem, każdy m   przez ok. 3-4 minuty 
(nie wolno dopuścić do wyschnięcia podłogi).

5.  Na zakończenie procesu płukać czystą wodą skrystalizowaną powierzchnię, 
rozcieńczając resztki emulsji, po czym resztki emulsji i nadmiar wody usunąć 
odkurzaczem. Umyć podłogę preparatem na bazie detergentów. Zebrać roztwór 
odkurzaczem.

6.  Po wyschnięciu podłogi, użyć maszyny jednotarczowej o prędkości 200-1500 obrotów 
z białym padem w celu wypolerowania powierzchni.
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Warunki przechowywania i środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Jobtec Nobile Plus, ubocznych 
skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują 
się w karcie charakterystyki.

Kompatybilność produktu
Stosować preparat tylko w przypadku podłóg wapiennych np. marmur, trawertyn. Zabezpieczyć inne powierzchnie przed 
kontaktem z preparatem.

Informacje o środowisku
Środki powierzchniowo czynne stosowane w tym produkcie są biodegradowalne z wymaganiami dyrektyw 
WE 73/404 / EWG i 73/405 / EWG i ich kolejnymi zmianami
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Właściwości

Postać:                                                                   zielony proszek
Gęstość  względna:                                           1.0 g/cm³ (20 °C)
pH roztworu                                                        < 2 (10%)

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do 
Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych 
i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od żywności, napojów i środków żywienia zwierząt. Wchodzi 
w reakcję z alkaliami. Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi związki wybielające na bazie chloru lub siarczyny.

Postępowanie z odpadami

z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub 
recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiazującym prawem.

Data ważności

24 miesiące od daty produkcji


