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TASKI Jontec Technique
Podkład do porowatych powierzchni.

Opis
TASKI Jontec Technique jest polimerową emulsją stosowaną jako podkład 
w przypadku powierzchni porowatych, a w szczególności betonu. Preparat 
nanoszony jest na powierzchnię w celu wypełnienia porów, poprawy adhezji 
kolejnych warstw powłok oraz ograniczeniu ich konsumpcji.

•    poprawia adhezję powłok;
•    wypełnia pory;
•    redukuje zużycie powłok;
•    idealny jako podkład na wylewkach betonowych.

Postać:    biała ciecz
Gęstość w 20ºC:  ok.1,03 g/cm³
pH (koncentrat, w 20ºC): ok. 8,5
Wydajność:   20 - 40 ml preparatu / m² podłogi

Cechy

Właściwości

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5L. 

Sposób użycia

Dozowanie: Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!
Przygotowanie podłogi:  Przed nałożeniem TASKI Jontec Technique, podłogę 
należy przygotować. W tym celu, usunąć z niej wszelkie zabrudzenia, umyć 
i dokładnie spłukać wodą, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Nakładanie: Produkt nanieść na podłogę przy pomocy aplikatora, rozprowadzić 
produkt równomiernie, zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1 - 1,5 
metra. W przypadku szczególnie porowatych podłóg, zaleca się zastosowanie 
2 warstw TASKI Jontec Technique. Przed nałożeniem powłoki, podłogę pozo-
stawić do całkowitego wyschnięcia (20 - 40 minut). Po wyschnięciu należy nało-
żyć na powierzchnię odpowiednią powłokę zabezpieczającą z oferty Diversey. 
W zależności od oczekiwanego efektu najczęściej stosuje się od 1 do 2 warstw.

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą 
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.



TASKI Jontec Technique

Diversey Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
www.diversey.com

 © Copyright 2011  Diversey 2

Sposób użycia - c.d.
Uwaga: Produktu nie stosować na podłogach drewnianych lub drewnopodobnych. W przypadku użycia prepa-
ratu na podłogach cementowych, betonowych zbrojonych, podłogi muszą być całkowicie suche!
Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany
do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód grunto-
wych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia naj-
wyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalisty-
cznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowa-
niach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich
temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słone-
cznych.

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pra-
cy z preparatem TASKI Jontec Technique, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy,
bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

 

Postępowanie z odpadami

Warunki przechowywania

Środki ostrożności

Okres trwałości


