
TASKI® Jontec® 
Crystal Shield 
Protector

Magasfényű bevonatolószer kőpadlókhoz

Termékleírás
• Természetes fényt biztosító, csúszásgátló padló-bevonatolószer beton- és 

más porózus kofelületek (pl. terrazzo, márvány stb.) számára. Használata 
a teljes, innovatív TASKI Crystal Shield programmal ajánlott.

• A Crystal Shield rendszer helyreállítja a padló fényét, megvédi a padlót a 
karcolásoktól, kopásnyomoktól és foltoktól, és egyben csúszásmentessé is 
teszi a padlót.

Legfontosabb termékjellemzők
• Innovatív polimereket tartalmazó új összetétel
• Tartós védelem
• Megvédi a teljes Crystal Shield programban használt tárcsákkal elért 

padlófényt 
• Gyors száradást biztosító összetételének köszönhetően csökkenti a 

lezárási időt, így a terület gyorsan újra használhatóvá válik
• Elérhető kiszerelések: 5 literes kanna hagyományos módon történő 

alkalmazáshoz vagy 4 x 2,5 literes, „használatra kész” csomagolásban, 
amely tartalmazza a terméktasakokat és a TASKI ProSpeed 
padlóbevonatológéppel való alkalmazáshoz szükséges pad-eket

Előnyök
• Kevesebb karbantartással fenntartható gyönyörű padló
• A padló kinézete hosszan megőrzi természetességét
• Természetes fény a padló adottságainak figyelembe vétele érdekében
• Nincs sárgulás vagy narancshéj-szerű megjelenés
• Minden szektorban használható
• Csupán két réteg szükséges a padló fényének fokozásához és a 

padló védelméhez
• Hagyományos módszerekkel - lapos moppal, moppal és vödörrel - és 

hagyományos padlófényező eszközökkel is alkalmazható. A legjobb 
eredmény érdekében válassza a ProSpeed padlóbevonatoló eszközt, 
amelynek használata bizonyítottan kevésbé fárasztó a személyzet 
számára, mint a hagyományos módszerek, ugyanakkor jobb eredményt és 
nagyobb hatékonyságot biztosít.

© A.I.S.E.



www.sealedair.com

Technikai adatok

Termékmegjelenés tejszeru, fehér folyadék Csúszásmentesség 0,5 minimum (ASTMD D2047)

Relatív suruség (20 °C) 1,01 Kiadósság 60 - 75m2 1 literrel

pH (hígítás nélkül)                              8,5 – 9,0

A fenti adatok jellemzo gyártási értékek, nem tekinthetok termékspecifikációnak.

Termék Kiszerelés Cikkszám

TASKI Jontec Crystal Shield Protector 2 x 5 L 7521770

TASKI Jontec Crystal Shield Protector 4 x 2,5 L 7521772

Biztonságos termékkezelés

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön lapon található biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag professzionális felhasználók/
specialisták számára.

Tárolási útmutató

Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó, kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket.

Használati útmutató
Adagolás: Hígítás nélkül használja.

Alkalmazás
1. Kizárólag mélytisztított és száraz padlón alkalmazza (a szükséges mélytisztítást a Diversey valamelyik mélytisztítószerével végezze).

2. A kívánt fény elérése érdekében készítse elő a padlót a TASKI Crystal Shield Wet Honing és Dry Polishing tárcsák, valamint a TASKI Crystal 
Shield Prep Pad #1 használatával.

3. A szert vékony, egyenletes rétegben vigye fel a padlóra.

4. Hagyja 20-30 percig száradni.

5. Csiszolja át a padlót az ajánlott TASKI Crystal Shield Clean & Burnish Pad #2-vel.

6. Vigyen fel egy újabb vékony és egyenletes réteget a padlóra, és hagyja megszáradni. 

A hatékonyság növelése és a költségek csökkentése érdekében javasoljuk a TASKI ProSpeed applikátor használatát.

Karbantartás
1. Törölje át száraz moppal vagy söpörje fel a padlót.

2. Mop vagy takarítógép segítségével tisztítsa meg a padlót Jontec Crystal Shield Cleanerrel, a címkén található útmutatásnak megfelelően.

3. Ha a padló fénye tompulni kezd, csiszolja fel a padlót a TASKI Crystal Shield Clean & Burnish Pad #2 segítségével.

4. A Jontec Crystal Shield Cleaner ajánlott hígításban, rendszeres időközönként történő, takarítógéppel vagy szórófejjel való alkalmazásával 
megnövelheti a csiszolások és bevonatolások közötti időtartamok.

5. Szükség esetén végezze el a frekventált területek vagy az egész padlófelület újrabevonatolását Jontec Crystal Shield Protectorral. Használja a 
ProSpeed applikátor rendszert. A (szükség szerint és a forgalom függvényében történő) újrabevonatolás előtt győződjön meg róla, hogy a padló 
por- és koszmentes.
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TASKI® Jontec® Crystal Shield Protector

Környezetvédelmi információk
A 73/404/EGK és 73/405/EGK irányelvekben és azok későbbi módosításaiban előírtaknak megfeleloen a termék biológiai úton lebomló felületaktív anyagokat tartalmaz.


