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Jontec Resitol free
Alkoholihuuhteita kestävä kiiltävä lattiavaha

Kuvaus tuotteesta
Kiiltävä, hyvin kulutusta kestävä askelvarma lattiavaha kaikille vettä sietäville
koville lattioille. Kehitetty erityisesti estämään alkoholihuuhteiden ja
desinfektioaineiden vahapinnalle aiheuttamia vaurioita.

Ominaisuudet
• Kestää hyvin kulutusta
• Kiiltävä, edustava pinta
• Kiiltoaste lisääntyy kiillotettaessa
• Estää alkoholihuuhteiden ja desinfektioaineiden vahapinnalle aiheuttamia

vaurioita
• Helppo levittää, kuivuu nopeasti
• Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 standardien mukainen

Edut
• Kulutusta kestävä kiiltävä vahakalvo suojaa lattiamateriaalia ja helpottaa

ylläpitosiivousta
• Koronjäljet helposti poistettavissa
• Taloudellinen ja helppo hoitaa
• Askelvarma
• Täyttää pohjoismaisen Joutsen-ympäristömerkin vaatimukset

Käyttöohje
Annostus:
Käyttövalmis. Käytetään laimentamattoma.
Riittoisuus: Lattiamateriaalin huokoisuudesta ja iästä riippuen noin 25 - 100 m2/
litra vahaa.

Käyttö:
Varmista ennen vahan käyttöä, että vanha vaha on perusteellisesti poistettu ja
lattia on puhdas ja kuiva. Levitä ja kiinnitä vaha tasaisesti kaistoittain puhtaalla
vahanlevittimellä. Levitä 1- 3 kerrosta lattian huokoisuudesta riippuen. Anna
vahapinnan kuivua hyvin kerrosten välillä.
Käsittele hyvin kuluneet ja huokoiset lattiat ennen vahausta Jontec Technique
free -pohjustusvahalla.

Pintapesu ja vahaus:
Katso lisätietoja Jontec Forward free -tuotelehdestä ja tutustu myös JD
Lattiamateriaalien hoito-oppaaseen.
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Jatk�.
Hoito:
Säännöllinen ylläpitosiivous Jonmaster System -mikrokuitumenetelmillä sekä lattiapinnan hoito pidentävät
vahatun pinnan käyttöikää ja siirtävät pinta- ja peruspesun tarvetta. Vuorottele ylläpitosiivouksessa käsi- ja
konemenetelmiä ja hoida vahattua pintaa säännöllisesti lattianhoitokoneella sekä Jontec Tensol free conc.,
Jontec Extra tai Jontec Restore -hoitoaineilla. Lisätietoja eri lattiamateriaalien hoidosta JD Lattiamateriaalien
hoito-oppaassa.

Tärkeää:
Sekoita ennen käyttöä. Varastoitava ja käytettävä huoneenlämmössä. Älä siirrä alkuperäisestä kannusta toiseen
astiaan. Ei saa käyttää käsittelemättömälle puu- tai korkkilattialle.

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: valkoinen maitomainen neste
Suhteellinen tiheys [20 °C]: 1,03
pH-arvo, laimentamaton: 7,9 - 8,4

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

Koostumus:
Polymeerejä, vahaa, hartseja ja pehmitinaineita
Ionittomia pinta-aktiivisia aineita < 5 %
Säilöntäainetta (benzisothiazolinone)

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.

Hyväksynnät
Pohjoismainen Joutsen-ympäristömerkki. Lisenssi nro 451011.
Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 standardien mukainen

Työympäristöä koskevat määräykset on huomioitava, vaikka tuote on Joutsenmerkitty.

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
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