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TASKI Jontec Terranova W
Spraykristallisatieproduct

Productomschrijving
Spraykristallisatieproduct voor het onderhoud van kalkhoudende stenen
vloeren. Gebruikt met een staalwollen pad en een éénschijfsmachine geeft het
product een hoge glans aan marmer en ander kalkhoudend steen zonder hierop
een film op te bouwen. Door marmeren vloeren te kristallizeren worden ze
slijtvast en de zuurgevoeligheid wordt verminderd. Kan ook gebruikt worden
voor herkristallisatie van loopvlakken van eerder behandelde vloeren.

Belangrijke eigenschappen
• Maakt het oppervlak glad en glanzend
• Speciaal ontwikkeld voor een doeltreffende spraykristallisatie
• Kristallisatie verhard het oppervlak

Voordelen
• Versterkt het natuurlijke aspect van de steen
• Vereenvoudigt de dagelijkse reiniging en het onderhoud
• Laat een glanzende antislip beschermlaag achter

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
TASKI Jontec Terranova W is gebruiksklaar.

Toepassing:
Behandel alleen grondig gereinigde (zonder vuil, was, polymeer, olie en vet) en
volledig droge vloeren. Goed schudden voor gebruik.
Giet het product in een sprayapparaat en spray een kleine hoeveelheid (2-3
verstuivingen/m2) op de vloer. Niet meer dan 2m2 tegelijk behandelen. Verdeel
het product met een éénschijfsmachine voorzien van een staalwollen pad, in
ronddraaiende bewegingen, over het oppervlak tot het product volledig is
geabsorbeerd. Voor meer glans de zone herkristalliseren (2-3 verstuivingen/m2).
Spoel de vloer grondig na met een pH-neutrale reiniger om de padresten te
verwijderen. Opwrijven met een éénschijfsmachine voor nog meer glans.

Belangrijk:
Behandel alleen kalkhoudende vloeren, b.v. marmer, travertin, terrazzo.
Staalwollen pads goed opslaan/weggooien na gebruik.

Technische gegevens
• Eigenschappen: ondoorzichtige, roze vloeistof
• Soortelijk gewicht [20°C]: 1.15
• pH-waarde puur: ≤ 2.0

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden
opgevat als specificaties.
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Veilige hantering en opslag

Veilig gebruik:
Gooi nooit ongebruikt product terug in de originele verpakking.
Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk
Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7513166 2 x 5 liter can


