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Jontec LiquidWax
Nestemäinen liuotevaha

Kuvaus tuotteesta
Nestemäinen liuotevaha liuotevahatun ja käsittelemättömän puu- ja korkkilattian
puhdistukseen, suojaukseen ja hoitoon.

Ominaisuudet
• Tehokas ja nopeavaikutteinen
• Puhdistus- ja hoitovaikutus perustuu liuottimien ja kovien vahojen

tasapainoitettuun yhdistelmään
• Puhdistaa, suojaa ja hoitaa samanaikaisesti
• Suojakalvoa voidaan kiillottaa

Edut
• Poistaa tehokkaasti koronjäljet, öljy- ja rasvalian sekä muun pinttyneen

lian
• Suojaa kosteudelta ja kulumiselta
• Muodostaa kauniin kiiltävän pinnan

Käyttöohje
Annostus:
Käyttövalmis. Käytetään laimentamattomana.
Käyttö:
Tuo tuote huoneenlämpöön ja ravistele hyvin. Poista lattialta irtolika.
Peruskäsittely/käsittelemättömät puulattiat:
Annostele vaha lattialle ja levitä välittömästi vahanlevittimellä. Levitä tarvittaessa
toinen kerros. Toinen kerros levitetään vasta kun ensimmäinen kerros on
täydellisesti kuivunut. Anna kuivua ja kiillota kiillotuslaikalla.
Peruskäsittely/liuotevahatut lattiat:
Sumuta vaha lattialle ja käsittele pinta lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla.
Anna pinnan kuivua ja kiillota.
Tahranpoisto/hoito:
Sumuta vaha lattialle ja käsittele pinta lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla.
Anna pinnan kuivua ja kiillota.
Vahanpoisto:
Annostele liuotevahaa lattialle. Käsittele lattianhoitokoneella ja sinisellä/
ruskealla laikalla. Kerää likainen tahna lattiankuivaimella ja imeytä se
siivouspyyhkeisiin. Käsittele pieni alue kerrallaan.
Voit myös poistaa vanhan liuotevahan Jontec Stripolla sumupuhdistus-
menetelmällä imeyttäen vanhan vahan laikkoihin.

Tärkeää:
Ravisteltava hyvin ennen käyttöä. Varastoitava ja käytettävä
huoneenlämmössä. Tuotetta tai käytettyjä työvälineitä ei tule säilyttää
lämmönlähteiden lähellä. Ei saa käyttää liuotinaineita kestämättömille lattioille,
esim. kumi. Kastele käytetyt siivouspyyhkeet ja laikat vedellä, ja sulje ne
muovipussiin. Muovipussien sisältö toimitetaan ongelmajätelaitokselle tai
muuhun kunnan jätehuoltoviranomaisten osoittamaan paikkaan. Huomioi
voimassaoleva jätelainsäädäntö.
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Tekniset tiedot
Ulkonäkö: ruskea neste
Suhteellinen tiheys [20 °C]: 1,00

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää spesifikaationa.

Koostumus:
Alifaattisia hiilivetyjä > 30 %
Vahoja
Hajustetta

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
7513320 2 x 5 l kannu


