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Jontec Linobase
Täyteaine linoleumille

Kuvaus tuotteesta
Linoleumilattioiden täyteaine. Osa JohnsonDiverseyn vanhoille ja kuluneille
linoleumilattioille tarkoitettua LinoSECURETM -suojaus ja hoito-ohjelmaa.

Ominaisuudet
• Osa patentoitua LinoSECURETM -järjestelmää
• Täyttää kuluneen ja vanhan linoleumilattian huokoset
• Muodostaa hyvän kiinnityspinnan varsinaiselle lattiavahalle
• Muodostaa pysyvän suojan linoleumilattian huokosiin
• Tuotetta voidaan tarvittaessa lisätä mekaanisesti kuluneelle,

peruspestylle kuivalle linoleumille.

Edut
• LinoSECURETM -järjestelmä pidentää kuluneiden ja huokoisten

ongelmallisten linoleumilattioiden käyttöikää.
• Muodostaa lattiavahan kanssa kestävän pölyämättömän suojan
• Palauttaa vanhalle ja kuluneelle linoleumilattialle sen alkuperäisen

värin.
• Helpotta ja nopeuttaa vanhan linoleumilattian ylläpitosiivousta.

Käyttöohje

Annostus:
Käyttövalmis. Käytetään laimentamattomana.
Riittoisuus: Lattiamateriaalin huokoisuudesta ja iästä riippuen noin 40 m2/ litra
täyteainetta (25 ml/m2).

Käyttö:
Varmista ennen täyteaineen käyttöä, että vanha vaha on perusteellisesti
poistettu ja lattia on puhdas ja kuiva. Anna linoleumin kuivua peruspesun
jälkeen vähintään yön yli.
Levitä ja kiinnitä tasaisesti kaistoittain puhtaalla vahanlevittimellä. Anna
ensimmäisen kerroksen kuivua vähintään 45 minuuttia. Tarvittaessa poista
pinnan karheus lattianhoitokoneella käyttäen sinistä laikkaa ja nihkeäpyyhi lattia
lopuksi. Levitä tarvittaessa toinen kerros ja sen kuivuttua lattiavaha.

Tärkeää:
Jontec Linobasea ei voida eikä ole tarkoitettu poistettavaksi. Varastoitava ja
käytettävä huoneenlämmössä. Älä siirrä alkuperäisestä kannusta toiseen
astiaan. Käytä ainoastaan täysin puhtaalle ja kuivalle linoleumilattialle. Ei saa
laimentaa eikä sekoittaa muihin täyte- tai pohjusteaineisiin.

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: valkoinen maitomainen neste
Suhteellinen tiheys [20 °C]: 1,04
pH-arvo, laimentamaton: 7,5 - 8,0

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää
spesifikaationa.
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Koostumus:
Polymeerejä, vahaa ja pehmitinaineita
Ionittomia tensidejä < 5 %
Säilöntäainetta (methyl isothiazolinone)

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

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
7512706 2 x 5 l kannu


