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Jontec Technique free
Grundpolish

Produktbeskrivning
Grundpolish för porösa och/eller slitna hårda golv som PVC, kvartsvinyl och
sten. Kan även användas på linoleum. Speciella polymerer i produkten fyller
igen porer, skapar bättre fästförmåga och minskar behovet av ytterligare lager
av polish. Bättre fästförmåga ger även längre hållbarhet för varje
polishbehandling.

Produktegenskaper
• Ger bra underlag och säkert fäste för toppolish
• Ger en semi-permanent behandling
• Fyller igen porer
• Minskar åtgången av toppolish
• Uppfyller Nordiska Svanens kriterier för filmbildande golvvårdsprodukter

version 2.0

Produktfördelar
• Idealisk för säkert fäste på besvärliga underlag
• De flesta toppolishprodukter kan om man så önskar avlägsnas utan att

denna förseglande produkt skadas
• Förbehandlar porösa eller skadade golv för att lättare kunna applicera

polishprodukter
• Minskad åtgång av polish ger ekonomiska besparingar
• Ingår i JohnsonDiverseys breda sortiment av miljömärkta produkter

Bruksanvisning
Dosering: Brukslösning färdig att användas.

Användning:
Endast uppskurade, ordentligt sköljda och helt torra golv får behandlas (bortsett
från golv som skurats upp med TASKI Jontec N°1 som inte behöver sköljas,
detta gäller dock inte linoleumgolv som skall sköljas).
Häll lite av produkten på golven och sprid ut jämnt med en polishutläggare, i 1 �
1.5 m stråk som överlappar varandra medan de är våta. Låt golvet torka
fullständigt (tar vanligen 20-40 minuter). På mycket porösa golv läggs ännu ett
skikt ut. Låt torka helt och lägg sedan på ytterligare skikt av lämplig
JohnsonDiversey toppolish till dess önskat resultat uppnås.

Viktigt:
Endast väl rengjorda noggrant sköljda och fullständigt torra golv får behandlas.
Får ej användas på trägolv. Får endast användas på väl rengjorda och torra
golv av cement och armerad betong.

Teknisk information
• Utseende: Vit, ogenomskinlig vätska
• Densitet [20°C]: 1.03
• pH: 8.2 � 8.7
• Beräknad täckningsförmåga: 20-40 ml/m2

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.
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Skyddsföreskrifter och lagring
Säkerhetsföreskrifter:
Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå i särskilt Säkerhetsdatablad.
Produkten är ansedd endast för professionell användning.

Lagring:
Förvaras i sluten originalförpackning, i temperaturer över 5°C.

Miljöinformation
Märkt med Nordiska Svanen, licens nummer: 351009
Alla tensider är lätt biologiskt nedbrytbara enligt OECD 301

Förpackningsstorlekar
Artikelnummer Förpackningsstorlek Förpackningstyp
7513199 2 x 5 l Plastdunk


