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TASKI Jontec Linobase
Verzegelaar voor linoleum vloeren

Productomschrijving
Permanente verzegelaar voor linoleum vloeren. Onderdeel van het
LinoSECURETM systeem. Renoveert oude en beschadigde vloeren en zorgt
voor een perfecte hechting om verpoedering van de toplaag te voorkomen.

Belangrijke eigenschappen
• Stap 2 van het gepatenteerde LinoSECURETM systeem
• Permanente verzegelaar met zeer goede vulkracht
• Vergroot de hechting van toplagen
• Bestand tegen alkalische reinigers

Voordelen
• LinoSECURETM systeem voor langdurige bescherming van linoleum vloeren
• Verzegelt en beschermt nieuwe linoleum vloeren. Nieuwe vloeren houden

jarenlang een nieuw uiterlijk
• Renoveert oude en beschadigde vloeren en zorgt voor een gladde

tussenlaag
• Brengt de kleuren van oude beschadigde linoleum vloeren weer tot leven
• Verzegelaar, ontwikkeld in combinatie met de toplaag TASKI Jontec

Linotop, voorkomt dat toplagen gaan verpoederen en verlengt de
duurzaamheid

Gebruiksaanwijzing
Dosering: Klaar voor gebruik. Gebruik onverdund.

Toepassing:
Verdeel het product gelijkmatig over de vloer met een wasverdeler in banen van
1-1,5 m. Overlap de banen alleen als deze nog nat zijn. Breng 2 lagen kruislings
aan, waarbij per laag minimaal 45 minuten droogtijd aangehouden moet
worden. Nadat de eerste laag droog is, het linoleum matteren met een
éénschijfsmachine met een blauwe pad. De vloer klamvochtig namoppen.
Breng 2 toplagen polymeeremulsie aan.

Belangrijk:
Het product kan niet verwijderd worden met chemische producten (strippers)!
Behandel alleen volledig gestripte, gespoelde en droge vloeren. Niet verdunnen
of mengen met andere producten. Niet opslaan of gebruiken bij temperaturen
beneden 5°C.

Technische gegevens
Eigenschappen: melkachtige vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]: 1.04
pH-waarde puur: 7.5 - 8.0

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden
opgevat als specificaties.
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Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
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
7512705 2 x 5 liter can


