Jontec Linobase
Permanent grundpolish för linoleumgolv

Produktbeskrivning
Permanent grundpolish för linoleumgolv. Ingår i LinoSECURETM systemet, vilket
återuppbygger gamla utslitna golv och ger perfekt fästförmåga, samt ger bra
motståndskraft mot mjölning då den kombineras med Jontec Linotop.

Produktegenskaper
•
•
•
•

Steg 2 i LinoSECURETM systemet
Permanent grundpolish
Ger bra fästförmåga för Jontec Linotop
Tål alkaliska rengöringsmedel

Produktfördelar
•
•
•
•
•

LinoSECURETM systemet ger ett långverkande skydd på linoleumgolv
Tätar och skyddar nya linoleumgolv och hjälper till att hålla golvet
fräscht i flera år
Återuppbygger skadade och porösa golv, skapar en jämn yta och
återger den ursprungliga färgen även på gamla, slitna och blekta
linoleumgolv
Ett lämpligt grundskikt för efterföljande polishutläggning, förhindrar att
polishen mjölar i kombination med Jontec Linotop och förlänger
hållbarheten
Går att rengöra och reparera vid mekaniska skador

Bruksanvisning
Dosering: Färdig att använda. Skall ej spädas.
Användning:
Häll lite av produkten på golvet och sprid ut den jämnt, med en polishutläggare, i
stråk ca 1 – 1,5 m överlappande varandra medan de ännu är våta. Nya och/eller
golv i gott skikt: Lägg på två skikt korsvis, låt torka i minst 45 min mellan skikten.
När det första skiktet har torkat jämnas ytan av med en singelskurmaskin, blå
rondell och fuktig mopp. Gamla, slitna och sugande golv: Lägg min 3 skikt, eller
tills en jämn väldefinierad yta som helt täcker golvet skapats. Polera mellan skikt
1 och 2 enligt ovan. Lägg därefter på två skikt av Jontec Linotop.
Viktigt:
Produkten kan och SKA inte tas bort med kemiska medel!
Endast helt uppskurade, noggrant sköljda och fullständigt torra golv får
behandlas. Produkten får ej spädas med vatten eller blandas med andra
ämnen. Får ej lagras eller användas i temperaturer under 5 °C.

Teknisk information
Utseende:
Densitet [20°C]:
pH:

Grumlig, vit vätska
1.04
7.5 - 8.0

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.
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Jontec Linobase
Skyddsföreskrifter och lagring
Säkerhetsföreskrifter:
Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå i särskilt Säkerhetsdatablad.
Produkten är avsedd endast för professionell användning.
Förvaringsinstruktion:
Förvaras i sluten originalförpackning. Skyddas från extrema temperaturer.

Förpackningsstorlekar
Artikelnummer
7512706

Förpackningsstorlek
2x5l

Förpackningstyp
Plastdunk
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