
TASKI Jontec Plaza
Powłoka impregnująco-zabezpieczająca do podłóg nieelastycznych 

Opis
TASKI Jontec Plaza jest trwałą powłoką impregnująco-zabezpieczającą do 
podłóg nieelastycznych. Może być stosowana na lastryko, płytkach kamiennych, 
cegle, łupku, nieszkliwionych płytkach ceramicznych i marmurze, nie zaleca się 
stosowania na płytkach szkliwionych. Nakładanie, pielęgnacja i usuwanie 
powłoki jest identyczne jak w przypadku tradycyjnych powłok. 

Cechy
     •    zapewnia ciepły połysk;
     •    odporny na duże natężenie ruchu pieszych;
     •    nie żółknie;
     •    doskonale przylega do kamiennych podłóg;
     •    posiada właściwości antypoślizgowe zgodne ze standardem (ASTM D-2047).

Właściwości
Postać:                biała ciecz
pH (koncentrat, 20oC):  ok. 9
Gęstość (20oC):               ok. 1,03 g/cm3

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

Wydajność: 
15 – 40 ml preparatu / m² podłogi.

Sposób użycia
Gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

NAKŁADANIE POWŁOKI:
Doczyścić podłogę zdzieraczem linii Taski Jontec, jeżeli jest to konieczne 
zneutralizować zdzieracz i pozostawić do wyschnięcia. Za pomocą aplikatora 
nałożyć 2 do 3 warstw preparatu Taski Jontec Plaza, aby uzyskać większy 
połysk zaleca się nałożenie dodatkowych warstw. Każdą warstwę należy 
nakładać poprzecznie do poprzedniej, pomiędzy nakładaniem kolejnych 
warstw należy odczekać 40 do 50 minut.

PIELĘGNACJA:
Zebrać kurz mopem lub zamieść. Myć z użyciem odpowiednich preparatów 
firmy Diversey. W razie konieczności uzupełniać ubytki metodą natryskową z 
użyciem odpowiednich preparatów firmy Diversey.

UWAGA: Ze względu na różnorodność podłóg nieelastycznych zaleca się 
sprawdzenie trwałości (przywierania) preparatu na niewielkiej powierzchni 
przed zabezpieczeniem całości podłogi. W przypadku podłóg zabezpieczonych 
uprzednio preparatami woskowymi preparat Taski Jontec Plaza nie będzie 
właściwie przylegać do podłogi, jeżeli nie zostanie ona doczyszczona 
odpowiednim zdzieraczem. Nie przechowywać i nie stosować w temperaturach 
poniżej 5°C.
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TASKI Jontec Plaza

Spsób użycia - c.d.

Nie wlewać preparatu ponownie do opakowania. Nie stosować na zewnątrz pomieszczeń oraz na płytkach 
szkliwionych.

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

Okres trwałości:
2 lata od daty produkcji (data produkcji na oakowaniu).

Warunki przechowywania i środki ostrożności:
Kompletne informacje odnośnie warunków przechowywania i środków ostrożności wymaganych przy pracy z 
preparatem Taski Jontec Plaza znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
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