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TASKI Jontec TimeSaver
Zeer sterke vloeremulsie

Productomschrijving
Jontec TimeSaver is een hoogglanzende zeer sterke vloeremulsie voor de
meeste type waterbestendige harde vloeren. Door zijn minimale geur is het
product ideaal toe te passen in openbare ruimten, zoals patiënten kamers, retail
en 24-uur faciliteiten.
Speciale formule met een zeer hoog percentage vaste stoffen van een unieke
Johnson Polymeer. Jontec TimeSaver geeft een superieure glans in vergelijking
met standaard vloeremulsies, zelfs met minder lagen. Ondanks het hoge
gehalte aan vaste stoffen kan het product met normaal gebruikelijke
inwasapparatuur worden ingezet.De beschermlaag is uitstekend bestand tegen
krassen, schop en zwarte hakstrepen. Hierdoor blijven de vloeren er langer
mooi uitzien met minder onderhoud. De hoge weerstand tegen krassen zorgt er
voor dat volledig strippen en recoaten kan worden uitgesteld. Bij topcoaten zal
een laag Jontec TimeSaver voldoende zijn om weer een zeer duurzame
bescherming te krijgen.

Belangrijke eigenschappen
• Zeer hoog percentage vaste stoffen, unieke polymeer
• Meer glans met minder lagen
• Uitstekende weerstand tegen krassen en zwarte hakstrepen
• Weinig geur
• Ondoorschijnend witte emulsie

Voordelen
• Een nieuwe categorie vloeremulsie
• Tijdsbesparing tijdens het aanbrengen met een mooier resultaat
• Duurzamer met een beter uiterlijk en minder onderhoud
• Perfect toepasbaar in openbare ruimten
• Ideaal tijdens het aanbrengen door de witte vloeistof worden geen

plekken overgeslagen en laat na drogen een heldere beschermlaag
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Gebruiksaanwijzing
Dosering: Onverdund gebruiken.

Toepassing:
Voorbereiding: Strip de vloer met een JohnsonDiversey vloerstripper, spoel grondig na en laat de vloer volledig
drogen.Taski Jontec Deepstrip op linoleum wordt aangeraden voor een uitstekend resultaat.Het gebruik van
andere strippers vraagt meer tijd en inspanning.
Toepassing: Giet het product met mate op de vloer en verdeel het gelijkmatig met een wasverdeler in banen van
1-1,5 m terwijl de vloer nog nat is. Laat volledig drogen (20-30 minuten)alvorens een tweede laag op dezelfde
manier aan te brengen. De witte kleur van Jontec TimeSaver tijdens het aanbrengen zorgt ervoor dat gemiste
plekken direct zichtbaar zijn. Aanzetten verdwijnen tijdens het drogen. Afhankelijk van de poreusheid van de
vloer zijn twee lagen meestal voldoende.Het wordt aanbevolen om de vloer 24 uur te laten rusten om vervolgens
droog te poetsen om de film te verdichten en de slipweerstand te verhogen.
Topcoaten : Om de levensduur van de beschermlaag te verlengen volstaat het om bij het topcoaten slechts 1
laag Jontec TimeSaver aan te brengen.Dit zal de vloer weer voor een lange periode beschermen. Gebruik voor
de voorbereiding Taski Jontec pre-clean met de juiste strippad laat de vloer volledig drogen en breng vervolgens
1 laag Jontec TimeSaver aan.Uw beschermlaag zal er weer als nieuw uitzien. Dit geeft u de mogelijkheid om de
periode van volledig strippen en recoaten uit te stellen over een langere periode

Technische gegevens
• Uiterlijk: melkachtige, witte vloeistof
• Relatieve dichtheid [20°C]: 1.04
• pH-waarde onverdund: 7.5 - 8.0

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en verwijderen van dit product worden beschreven in het product
veiligheidsblad.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Product alleen in originele verpakking bewaren en niet onder een temperatuur van 5°C

Goedkeuringen
Getest volgens ASTM D-2047 op slipweerstand

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7514159 2x5 l Can 5.l


