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Jontec TimeSaver
Runsaasti kuiva-aineita sisältävä ja erittäin hyvin kulutusta kestävä lattiavaha

Kuvaus tuotteesta
Jontec TimeSaver on erittäin hyvin kulutusta kestävä kiiltäväpintainen
lattiavaha, joka on tarkoitettu kaikkien vettä sietävien lattioiden suojaukseen.
Jontec TimeSaver säästää aikaa vahattaessa, ainutlaatuisen
kulutuksenkestonsa ansiosta ja hoidon tarpeen harvenemisen myötä. Miedon
ominaistuoksunsa ansiosta se soveltuu käytettäväksi myös tiloissa, joissa
voimakkaat tuoksut koetaan ärsyttäviksi.
Tuotteessa on Johnson Polymerin kehittämä ainutlaatuinen polymeerirakenne,
joka mahdollistaa myös korkean kuiva-ainepitoisuuden. Tämä yhdessä vahan
muiden raaka-aineiden kanssa varmistaa laadukkaan lopputuloksen. Vaikka
Jontec TimeSaverin kuiva-ainepitoisuus on korkea, sen annostelu ja
levittäminen onnistuvat tavanomaisilla vahanlevitykseen käytettävillä
työvälineillä.
Jontec TimeSaverillä on erityisen hyvä kulutuksenkesto ja sen jaksoittaisen
hoidon tarve on normaaleja vahoja pienempi. Kulumis- ja kengänkoronjäljet
poistuvat jaksoittaisilla hoitomenetelmillä.

Ominaisuudet
• Johnson Polymerin kehittämä ainutlaatuinen polymeeriteknologia
• Laadukas ja edustava lopputulos aikaa ja rahaa säästäen
• Erinomainen kulutuksenkesto
• Mieto ominaistuoksu
• Maitomainen olomuoto

Edut
• Säästää aikaa ja rahaa lattian peruskunnostuksessa
• Säästää aikaa ja rahaa lattian ylläpitosiivouksessa ja hoidossa
• Erinomainen kulutuksenkesto ja vähäisempi hoidontarve
• Tasainen hyväkuntointoinen lattiapinta helpottaa ylläpitosiivousta
• Vahan valkoisen olomuodon ansiosta vahanlevityksessä ei jää

vahaamattomia aukkokohtia
• Koronjäljet helposti poistettavissa
• Askelvarma

Käyttöohje
Annostus: Käyttövalmis. Käytetään laimentamattomana.

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 - 2 kerrosta lattian huokoisuudesta riippuen
(vähintään 2 kerrosta perusteellisen vahanpoiston jälkeen ja 1 kerros vahan
pintapesun jälkeen). Anna vahapinnan kuivua hyvin kerrosten välillä. Vahan
levitysjäljet häviävät vahan kuivuttua. Käsittele hyvin kuluneet ja huokoiset lattiat
ennen vahausta Jontec Technique free -pohjustusvahalla.
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Käyttöohje jatk.

Huom! SHS-kiillotus 24 tunnin kuluttua vahauksesta lisää vahapinnan kiiltoastetta ja askelvarmuutta.

Pintapesu ja vahaus: Katso lisätietoja Jontec Forward free -tuotelehdestä ja tutustu myös JD Lattiamateriaalien
hoito-oppaaseen.

Hoito: Säännöllinen ylläpitosiivous ja Jonmaster System -mikrokuitumenetelmillä sekä lattiapinnan hoito
pidentävät vahatun lattiapinnan käyttöikää ja harventavat pinta- ja peruspesun tarvetta. Vuorottele
ylläpitosiivouksessa käsi- ja konemenetelmiä ja hoida vahattua pintaa säännöllisesti lattianhoitokoneella sekä
Jontec-hoitoaineilla. Suosittelemme kulku-urien ja naarmujen poistoon Jontec Restore -hoitoainetta. Lisätietoja
eri lattiamateriaalien hoidosta JD Lattiamateriaalien hoito-oppaassa.

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.

Koostumus:
Polymeerejä, vahaa, hartseja ja pehmitinaineita

Hyväksynnät
Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 -standardien mukainen

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.
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