
TASKI Jontec Repello

Impregnat na bazie wody do podłóg wykonanych z kamienia.

Impregnat na bazie wody do podłóg wykonanych z kamienia.

Opis:

TASKI Jontec Repello jest impregnatem, na bazie wody, przeznaczonym do 
wszystkich rodzajów niezabezpieczonych, porowatych, kamiennych i 
ceramicznych powierzchni, znajdujących się wewnątrz pomieszczeń. Może być 
stosowany na lastryko, płytkach kamiennych, cegle, łupku, nieglazurowanych 
płytkach ceramicznych i marmurze. Preparat Taski Jontec Repello ułatwia 
oderwanie cząstek brudu, ułatwia mycie, nie zmienia wyglądu i koloru podłóg.

Cechy:
• Preparat na bazie wody
• Zabezpiecza przed przywieraniem brudu
• Neutralny zapach
• Przyjazny dla środowiska naturalnego
• Skuteczny w stosunku do zabrudzeń tłuszczowych i z olejów mineralnych 
• Znacznie opóźnia powstawanie uporczywych plam
• Ułatwia mycie i przedłuża okresy pomiędzy czyszczeniem gruntownym

Właściwości:
1. Wygląd: przeźroczysta ciecz
2. Gęstość właściwa(20oC) 1.00
3. pH ok.7.0

Sposób użycia: 
Gotowy do użycia. Nakładać w postaci nierozcieńczonej.

Nakładanie impregnatu:
Wstrząsnąć przed użyciem Nakładać tylko na dobrze umyte i suche podłogi  przy 
użyciu mopa, aplikatora lub maszyny jednotarczowej (<200 obr/minutę) z 
czerwonym padem w celu prawidłowego, równomiernego rozprowadzenia 
preparatu na całej powierzchni. Podłogę pozostawić wilgotną przez 3 do 5 minut, 
nie dopuścić do wyschnięcia. Usunąć pozostałości, jeżeli jest to konieczne użyć 
maszyny jednotarczowej z czerwonym padem. Czynność można powtórzyć, jednak 
nie wcześniej jak po upływie 1-3 godzin, od całkowitego wyschnięcia podłogi.

Informacje dodatkowe:
Wydajność preparatu zależy od porowatości podłogi, może zmieniać się w 
szerokim zakresie. Przed użyciem, sprawdzić porowatość powierzchni przy użyciu 
czystej wody. Zwykle wydajność preparatu wynosi 1 L na 25-100 m2. 

Niekiedy w przypadku ciemnych podłóg mogą być widoczne jasne smugi. W takim 
przypadku usunąć pozostałości preparatu czystym ręcznikiem. Po wyschnięciu 
podłogi w celu usunięcia smug, zwilżyć powierzchnię wodą, natryskowo, następnie 
wytrzeć czystym ręcznikiem lub użyć maszyny jednotarczowej z czerwonym 
padem (<200 obr/minutę), cały czas utrzymywać maszynę w ruchu.
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Zgodność materiałowa:
Przed usunięciem nadmiaru produktu i całkowitym wyschnięciem podłoga może być śliska.
Po wyschnięciu podłogi pokryte preparatem Taski Jontec Repello nie zmieniają właściwości poślizgowych.

Środki ostrożności:
Kompletne informacje  odnośnie środków ostrożności  wymaganych  przy pracy z preparatem znajdują się  w 
karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach  w  chłodnym  pomieszczeniu,  z  dala  od  źródła  wysokiej 
temperatury.

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