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Jontec Lenio
Lattiavaha puulattioille

Kuvaus tuotteesta
Vesipohjainen lattiavaha käsitellyille ja käsittelemättömille puulattioille.

Ominaisuudet
• Ei sisällä liuotteita
• Puhdistaa, hoitaa ja suojaa puulattioita
• Muodostaa askelvarman suojakalvon, jota voi myös kiillottaa.

Edut
• Suojaa puulattioita kosteutta, likaa ja kulumista vastaan
• Helppo levittää
• Muodostaa kauniin silkkimäisen kiillon
• Ympäristömyötäinen; vahanlevittimet ja laikat helppo puhdistaa

vesihuuhtelulla.

Käyttöohje

Annostus:
Käyttövalmis. Käytetään laimentamattomana.
Sumupuhdistushoito: 2,5 dl sumutinpulloon, jossa 2,5 dl vettä.

Käyttö:
Ainoastaan puhtaalle ja kuivalle lattialle. Sekoita hyvin ennen käyttöä.

Lattiapinnan suojaus ja hoito:
Peruskäsittely käsittelemättömille lattioille: Levitä vahanlevittimen kanssa 1 - 2
ohutta kerrosta. Levitä toinen kerros vasta kun edellinen kerros on täydellisesti
kuivunut. Anna kuivua ja kiillota pinta tarvittaessa lattianhoitokoneella ja
punaisella laikalla.
Peruskäsittely lakatuille lattioille: Sumuta lattialle ja käsittele/kiillota pinta
lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla.
Sumupuhdistushoito: Sumuta lattialle ja käsittele/kiillota pinta
lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla. Kiillota koko lattiapinta lopuksi
valkoisella tai luonnonkuituisella kiillotuslaikalla.
Vahanpoisto: Poista vaha Jontec Stripolla. Katso lisätietoja Jontec Stripo -
tuotelehdestä.

Tärkeää:
Sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Lattian käyttöasteesta riippuen
sumupuhdistamalla tehty peruskäsittely voidaan joutua uusimaan useita kertoja.
Myöhemmin käsittelyvälejä voidaan pidentää. Ylläpitosiivouksessa suositellaan
käytettäväksi kuivia ja nihkeitä menetelmiä sekä yhdistelmäkonetta.

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: valkoinen maitomainen neste
Suhteellinen tiheys [20 °C]: 1,00
pH-arvo, laimentamaton: 3,8 - 4,3

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää
spesifikaationa.
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Koostumus:
Polymeerejä, vahaa
Ionittomia tensidejä < 5 %
Säilöntäainetta

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Suosittelemme annostelulaitteiden käyttöä.
Huuhtele ja kuivaa kädet käytön jälkeen.
Suojakäsineiden ja kosteusvoiteen käyttö on suositeltavaa.
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.
Vain ammattikäyttöön.
Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Ympäristötiedot
Muovipakkaukset ja -etiketit soveltuvat muovin kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön. Kontit ja tynnyrit voi
palauttaa uudelleentäyttöä varten. Ulko- ja kartonkipakkaukset ovat kierrätettäviä, valmistettu
valkaisemattomasta kuidusta ja sisältävät suurelta osin kierrätyskuituja. Käytetyistä raaka-aineista sekä muista
ympäristöön liittyvistä yksityiskohdista tarkemmin JohnsonDiverseyn Ympäristöperiaatteet-esitteessä.

Pakkaustiedot
Tuotenumero Pakkauskoko Pakkausmuoto
7513203 2 x 5 l kannu


