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Magasfényű kristallizálószer márvány padlókhoz

Termékleírás
A TASKI Jontec Nobile Plus rendkívül hatékony kristallizáló szer nedves alkalmazáshoz,
mely a mész-tartalmú padlók védelmét szolgálja.

Legfontosabb tulajdonságok
- A kombinált mechanikai és vegyi hatásnak köszönhetően gyorsan tükörsima
ragyogás érhető el
- Csökkenti a padló vízre, valamint koszra való érzékenységét, ezzel megkönnyítve
a napi tisztítást
- Fokozza a kőpadló természetes hatását és kiemeli a kontúrok élességét
- Jelentősen csökkenti a csúszás-veszélyt

Előnyök
- Nedves kristallizáláshoz kifejlesztett tisztítószer
- Finomszemcsés súroló összetevőket tartalmaz, mely javítja a mechanikai polírozás
eredményét
- Rendkívül hatékony

Használati útmutató
. 1.Abban az esetben, ha látható karcolások vannak a padlófelületen, a kristallizálás

megkezdése előtt 400-as gyémánt pad-et használjon m²-enként 2 percig, majd
2000-es gyémánt pad-et m²-enként 5 percig.
2.1 %-os semleges padozattisztító oldatot használjon és tisztítsa meg a felületet
egytárcsás súrológép és piros pad segítségével, majd porszívózza át. Biztosítsa
a vízzel történő megfelelő öblítést a szennyeződés részecskéinek eltávolítása
érdekében. Készítse elő a pasztát 3:1 arányban a TASKI Jontec Nobile Plus és víz
felhasználásával. 40 gramm pasztát használjon négyzetméterenként.
3.Nedvesítse be a padlót mop segítségével. Biztosítsa, hogy a padló éppen csak
nedves legyen, ne maradjon felesleges víz a felületen. A TASKI Jontec Nobile Plus
használata előtt rendkívül fontos az enyhén nedvesített padlófelület.
4. A tisztítandó felület közepén oszlassa el a pasztát. Kezdje meg a piros pad-del
felszerelt, legalább 50 kg súlyú alacsony forgási sebességű egytárcsás súrológép
használatát a terület közepén, a pasztás részen.
5.Oszlassa el a géppel a pasztát a teljes kezelendő felületen.
6.Fényesítse a padlót 3-4 perc/m² időn keresztül. Ne hagyja a pasztát megszáradni.
Fröcsköljön még rá vizet, amennyiben szükséges, a paszta krémes állagának
megőrzése érdekében.
7.A kristallizáló folyamat végén hígítsa fel a padlón található pasztát tiszta víz
segítségével, majd nedves porszívó segítségével gyűjtse össze a masszát. Árassza
el a felületet bő, semleges tisztítószeres oldattal és törölje át alaposan, hogy a szer
teljes leöblítését biztosítsa. Az oldatot nedves porszívó segítségével gyűjtse össze.
8.Miután a padló teljesen megszáradt, végezzen polírozást a padlófelületen
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rpm forgási sebességű egytárcsás súrológéppel, puha fehér pad segítségével.

Adagolás:
3:1 arányban készítsen oldatot a porból, víz felhasználásával. Lassan adja hozzá
a vizet a porhoz, majd addig keverje össze az oldatot, amíg homogén pasztát nem
kap. Győződjön meg róla, hogy egyenletesen, gyors ütemben rázza fel az oldatot az
egyenletes diszperzió érdekében. Megfelelően keverje/rázza fel az oldatot a paszta
felületen való alkalmazása előtt közvetlenül is, hogy a kristályok ne ülepedjenek le és
megfelelően eloszolhassanak a felületen.

Alkalmazás:
Technikai adatok
Megjelenés: Fehér por
*** Please translate: Odour: ***: Friss illat
pH érték (töményen): < 2
Relatív sűrűség (20°C): 1 g/ml
A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diversey.com.
Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Termékkompatibilitás
Ne használjuk rozsdamentes és savérzékeny felületekre pl. márvány.

Környezetvédelmi információ
A termék felületaktív anyagokat tartalmaz, melyek megfelelnek a 73/404/EEC és 73/405/EEC EK irányelvek tesztjeinek
és ezek későbbi módosításainak, ennek megfelelően biológiailag lebomlóak.

Jóváhagyások
Sport létesítmények padozatára: DIN V 18032-2: 2001-04 tanúsítvány száma: 903 0112 000-2 Whr, 01/07/2015 (MPA Stuttart University
DE)

Elérhető kiszerelések
TASKI Jontec Nobile Plus 5 kg-os kiszerelésben érhető el.


