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Jontec Repello
Kivipintojen kyllästysaine

Kuvaus tuotteesta
Vesipohjainen huokoisten kivi- ja keraamisten lattioiden kyllästysaine sisä- ja
ulkotiloihin.

Ominaisuudet
• Vesipohjainen koostumus
• Muodostaa kosteutta ja likaa hylkivän suojan
• Ei muuta lattian ulkonäköä ja väriä
• Helppo levittää
• Neutraali tuoksu

Edut
• Estää veden, lian ja öljyn tunkeutumisen lattiamateriaalin huokosiin
• Muodostaa pitkään kestävän suojan
• Helppokäyttöinen
• Helpottaa ylläpitosiivousta
• Harventaa peruspuhdistuksen tarvetta

Käyttöohje
Annostus: Käyttövalmis. Käytetään laimentamattomana.

Käyttö:
Ainoastaan täysin kuivalle ja peruspuhdistetulle lattialle. Sekoita hyvin ennen
käyttöä. Työstä kerrallaan 2 - 3 m2 alue. Annostele tuotetta lattialle riittävästi ja
levitä välittömästi lankaosalla. Lisää tuotetta tarvittaessa, sillä lattiapinnan on
pysyttävä kosteana noin 3 - 5 min ennen kuivumista. Poista ylimääräinen
imeytymätön tuote tarvittaessa. Toista käsittely hyvin huokoisille lattioille 1 - 3
tunnin kuluttua lattiapinnan kuivuttua.

Tärkeää:
• Ei saa käyttää alle +5 asteen lämpötilassa.
• Tuotteen riittoisuus voi vaihdella hyvinkin paljon. Riittoisuuteen vaikuttavat

lattiapinnan materiaali, sen huokoisuus, ikä ja kunto. Keskimääräisesti
riittoisuus on 25 - 100 m2/litra kyllästysainetta (10 - 40 ml/m2).

• Lattiapinta voi olla liukas ja laikukas kunnes ylimääräinen imeytymätön
kyllästysaine on poistettu.

• Poista ylimääräinen kyllästysaine pesemällä lattia yhdistelmäkoneella veden
ja punaisen laikan kanssa tai lattianhoitokoneella, punaisella laikalla ja
vedenimurilla.

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: kellertävä neste
Suhteellinen tiheys (20 °C): 1,00
pH-arvo, laimentamaton: 6,0 - 7,0

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää
spesifikaationa.
Koostumus:
Sisältää fluorattua akryylihartsia
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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
7512365 2 x 5 l kannu


