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TASKI Jontec Repello
Impregnant op waterbasis voor stenen vloeren

Productomschrijving
Impregnant op waterbasis voor de bescherming van poreuze stenen en
keramische oppervlakken, voor binnen en buiten.

Belangrijke eigenschappen
• Effectieve impregnatie van poreuze stenen en keramische oppervlakken
• Behoudt het natuurlijke uiterlijk van de vloer
• Neutrale geur
• Watergebaseerde formule
• Direct klaar voor gebruik
• Makkelijk aan te brengen zonder extra investering in speciaal gereedschap

Voordelen
• Beschermt de vloer zonder de karakteristieke eigenschappen en het uiterlijk

te veranderen
• Stoot olie en water af
• Vertraagt het intrekken van vlekken tot wel 2 uur
• Vereenvoudigt het reinigen
• Bestand tegen vocht en vlekken terwijl de vloer wel blijft ademen
• Makkelijk aan te brengen, snelle droogtijd

Gebruiksaanwijzing

Dosering:
Klaar voor gebruik. Productverbruik is afhankelijk van de poreusheid van de
vloer. Verbruik kan sterk variëren. Controleer poreusheid van de vloer met water
voordat product wordt aangebracht om zodoende het productverbruik vast te
stellen. Normaal verbruik is 10-40 ml/m2 per laag (1 l voor 25-100 m2).

Toepassing:
Behandel alleen goed gereinigde en droge vloeren. Goed schudden voor
gebruik. Werk in vlakken van 2-3 m². Breng het product gelijkmatig op de vloer
aan met een schone mop, wasverdeler of rode pad onder een
éénschijfsmachine (<200 rpm) om het oppervlak nat te maken. Nat houden
gedurende 3-5 minuten, laat het oppervlak niet indrogen (eventueel extra
product aanbrengen). Verwijder eventueel overtollig product. Indien nodig
behandeling herhalen na 1-3 uur wanneer oppervlak droog aanvoelt.
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Belangrijk:
Productverbruik is sterk afhankelijk van de poreusheid van de vloer. Controleer vooraf de poreusheid van de
vloer om de hoeveelheid product dat nodig is aan te passen. Gemiddeld verbruik is 10 tot 40 ml/m² per
toepassing (1 l product per 25-100 m²).
Het moppen van de vloer met een droge schone mop zal het indringen van het product bevorderen en er zal
minder overtollige vloeistof achterblijven. Dit zal de droogtijd verkorten.
Op sommige vloeren (donker gepolijste oppervlakken) kan bij teveel productgebruik een witte waas ontstaan op
de vloer. In dat geval overtollig product verwijderen met een schone droge doek of trekker. Indien de vloer droog
valt, bijsprayen met wat product en droogwrijven met een droge doek of éénschijfsmachine (<200 rpm)
waaronder een rode pad is gemonteerd. Machine constant in beweging houden over de vloer.
De vloer kan glad zijn voordat overtallig product is verwijderd en het oppervlak compleet droog is.
Als de vloer eenmaal droog is wordt de stroefheid van de vloer niet beïnvloed.

Technische gegevens
• Eigenschappen: heldere, lichtgele vloeistof
• Soortelijk gewicht (20°C): 1.00
• pH-waarde puur: 6.0 � 7.0

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

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
7512364 2 x 5 liter can


