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Jontec Technique free
Pohjustevaha

Kuvaus tuotteesta
Huokoisten ja kuluneiden kovien lattioiden pohjustevaha. Jontec Technique
free ProSpeed -vaihtopakkaus soveltuu käytettäväksi ainoastaan yhdessä
TASKI ProSpeed -vahauslaitteen kanssa.

Ominaisuudet
• Erityiset pohjustevahalle kehitetyt polymeerit täyttävät kuluneen ja vanhan

lattian huokoset
• Pidentää päälle tulevan vahapinnan käyttöikää.
• Ei tarvitse poistaa perusteellisesti jokaisella peruspesukerralla.
• Poistettavissa perusteellisesti tehokkaalla vahanpoistoaineella ja tummalla

laikalla (Jontec ProStrip/annostus 2,5 litraa tai Jontec Nro 1/ annostus
3 litraa /10 litraa vettä).

• Täyttää pohjoismaisen Joutsen-ympäristömerkin vaatimukset.

Edut
• Parantaa päälle tulevan vesivahan kiinnittymistä.
• Vähentää päälle tulevan vesivahan kulutusta.
• Helpottaa ongelmalattioiden vahausta ja hoitoa.
• Siirtää peruspesun ja uudelleenvahauksen tarvetta.

Käyttöohje
Annostus: Käyttövalmis; käytetään laimentamattomana, vaihtopakkaus
ainoastaan TASKI ProSpeed -vahauslaitteen kanssa annosteltuna.
Riittoisuus: Lattiamateriaalin huokoisuuden ja iän mukaan noin 25 - 50 m2/ litra
vahaa (20 - 40 ml/m2).

Käyttö:
Varmistettava ennen vahan käyttöä, että vanha vaha on perusteellisesti
poistettu ja lattia on puhdas ja kuiva. Vaha levitetään ja kiinnitetään tasaisesti
kaistoittain puhtaalla vahanlevittimellä. Vahan annetaan kuivua ja tarvittaessa
vahaa levitetään vielä toinen kerros.
Pohjustevahan kuivuttua sen päälle levitetään lattiapinnalle parhaiten soveltuva
vesivaha.

Tärkeää:
Varastointi ja käyttö huoneenlämmössä. Ei tule siirtää alkuperäisestä kannusta
toiseen astiaan. Käytetään ainoastaan täysin puhtaalle ja kuivalle pinnalle. Ei
saa käyttää puu- eikä korkkilattioille. Sementti- ja betonilattioille tuotetta voidaan
käyttää vasta kun lattia on täysin kovettunut ja rakenteeltaan kuiva.

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: valkoinen maitomainen neste
Suhteellinen tiheys [20 °C]: 1,03
pH-arvo, laimentamaton: 8,2 - 8,7

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää
spesifikaationa.
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Koostumus:
Polymeerejä ja pehmitinaineita

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 351009.
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
7513199 2 x 5 l Kannu
7516879 4 x 2,5 l vaihtopakkaus


