
Taski Jontec Terranova W
Preparat do krystalizacji marmuru
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Opis

Taski Jontec Terranova W to preparat przeznaczony do krystalizacji i zabezpie-
czania podłóg na bazie kamienia wapiennego. Produkt używany w połączeniu z 
maszynę jednotarczową wyposażoną w specjalny pad stalowy zapewnia dosko-
nały połysk na powierzchniach z marmuru i kamienia wapiennego.

 
    
Poprzez krystalizację produkt ten zwiększa odporność na ścieranie oraz redukuje 
wrażliwość na kwasy. W obszarach o dużym natężeniu ruchu pieszych produkt 
ten może być użyty ponownie. 
Produkt Taski Jontec Terranova W zawiera kwas (heksa) fluorokrzemowy.
Produkt zapewnia gładkie i błyszczące powierzchnie. Specjalnie opracowany do 
krystalizacji i zabezpieczania podłóg. Utwardza powierzchnię poprzez jej krysta -
lizowanie.

Cechy

•    zapewnia naturalny wygląd podłogi;
•    umożliwia codzienne czyszczenie i konserwację;
•    posiada właściwości antypoślizgowe, zapewnia błyszczący rezultat;
•    zwiększa odporność na ścieranie.

Właściwości

Postać:                                   biała ciecz 
Gęstość (20ºC) :         ok. 1,10 g/cm³
pH ( koncentrat, 20ºC) :                     ok. 0,5

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

Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniach:  kanister 5 L.

Dozowanie:
Produkt jest gotowy do użycia, nie rozcieńcza się.



Taski Jontec Terranova W

Sposób użycia - cdn.

Produkt należy stosować tylko na czyste i suche powierzchnie (wolne od różnego rodzaju zabrudzeń, wosków, past 
czyszczących, olei i tłuszczy). Produkt należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Napełnić urządzenie spryskujące 
produktem i nanieść na daną podłogę (2 – 3 spryśnięcia / m ). Nie należy nanosić na więcej niż 2 m² na raz. Wcierać 
produkt w podłogę okrężnymi ruchami za pomocą maszyny jednotarczowej z odpowiednim padem (stalowowym)
do czasu całkowitego wchłonięcia się produktu. W celu pozyskania większego połysku, czynność należy powtórzyć.   
Po zakończeniu procesu podłogę należy spłukać wodą, aż do osiągnięcia neutralnego pH. Dla osiągnięcia większego 
połysku podłogę należy wypolerować przy użyciu maszyny jednotarczowej.  

Uwaga
Preparat należy tylko stosować na podłogach kamienno- wapiennych takich jak: marmur, trawertyn, lastryko. 

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

Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. 
Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego 
produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do 
utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Okres trwałości
24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Warunki przechowywania
Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 6  ºC 
i w wysokich temperaturach. Kompletne informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem 
znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Taski Jontec Terranova W, 
ubocznych skutków stosowannia, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu 
i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
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