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TASKI Jontec Matt
Matt golvpolish

Produktbeskrivning
Matt och halksäker golvpolish för de flesta elastiska vattentåliga golv. Den matta
ytan ger ett naturligt intryck av minskad halkrisk. Eftersom produkten dessutom
är mycket tålig mot alkohol och desinfekteringsmedel är den lämplig att använda
inom sjukvården. Minskade underhållskostnader ger en bättre ekonomi.

Produktegenskaper
• Unik formulering som ger en matt yta
• Hållbart och slitstarkt skydd
• Tål alkohol och desinfektionsmedel bättre än vanliga golvpolish
• Lätt att applicera, torkar fort
• Tillgänglig som Ready-To-Work 4x2,5-liters påsar, inkluderat

specialdesignade engångsmoppar, för användning tillsammans med TASKI
ProSpeed polishapplikator

Produktfördelar
• Skapar en matt skyddande yta på de flesta elastiska vattentåliga golv
• Mycket tålig mot klackmärken och smuts, även vid tät trafik
• Särskilt lämpligt att använda inom sjukvården eftersom ytan har en matt

finish och tål alkohol
• Appliceras med TASKI ProSpeed polishutläggare. Sprids ut jämnt för ett

perfekt resultat
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Bruksanvisning
Dosering:
Brukslösning färdig att användas. Använd Ready-To-Work 4x2,5-liters påsar enbart tillsammans med TASKI
ProSpeed polishapplikator!

Användning:
Använd produkten med TASKI ProSpeed polishapplikator, var vänlig och läs instruktionsmanualen och
produktetiketten för korrekt användning.
Skaka produkten noga före användning. Uppskurning: Endast uppskurade, noggrant sköljda och fullständigt
torra golv får behandlas (utom vid uppskurning med TASKI Jontec N°1 på plastgolv då sköljning ej behövs).
Behandla porösa och slitna golv med någon av Diverseys grundpolishar före polishutläggning.
Sprid jämnt med en polishutläggare i överlappande stråk, ca 1-1,5 m. Låt torka helt (20-30 min) innan ytterligare
skikt läggs ut på samma sätt. Applicera två skikt på icke-porösa jämna golv. Tre skikt brukar räcka för porösa
golv.
Linoleum: När det första skiktet torkat poleras golvet med en singelskurmaskin utrustad med blå rondell,
fuktmoppa därefter och låt sedan torka helt innan ytterligare skikt appliceras.
Lättskurning och nyutläggning:
Lägg ut TASKI Jontec Forward free för att avlägsna ett skikt av polish (dosering 2%, 200 ml till 10 lit lösning), låt
verka i 5 minuter och ta upp den smutsiga vätskan med en skurmaskin eller mopp. Låt torka fullständigt och lägg
ut nya skikt av Jontec Matt.

Underhåll:
Dagligt underhåll: Fuktmoppa eller kombiskura med TASKI Jontec 300 free, TASKI Jontec Tensol free eller
någon av de föreslagna neutrala produkterna för rengöring och underhåll från Diverseys sortiment. Rengöring
med TASKI Jontec 300 eller TASKI Jontec Tensol är också möjligt.
Periodiskt underhåll: Polering med låg- eller medelvarvsmaskin (165rpm med TASKI Ergodisc Duo) avlägsnar
de flesta klackmärken eller repor. Det går att använda höghastighetspolering men då ökar glansen.
Beroende på trafiken behöver golvskydd förnyas med jämna mellanrum. Detta kan ske antingen med
uppskurning eller lättskurning, följt av ny polishläggning, alternativt spraypolering.

Viktigt:
Skakas noga före användning. För att förhindra fula stråk eller hala golv ska alltid minst 20g/m2 läggas ut för
varje skikt. Får ej spädas ut eller blandas med andra produkter. Får ej användas på formpressad vinyl eller
obehandlad trä eller kork. Kontakta tillverkaren före användning på präglat gummi. Får ej användas utomhus
eller i våtutrymmen.

Teknisk information
• Utseende: Mjölkaktig, vit vätska
• Densitet [20°C]: 1.02
• pH-värde: 8.2 - 8.7
• Täckförmåga 20-40 ml/m2

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

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.

Lagring:
Förvaras i sluten originalförpackning, ej under 5°C.

Godkännanden
Halksäkerheten testad enligt ASTM D-2047.
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Förpackningsstorlekar
Artikelnummer Förpackningsstorlek Förpackningstyp
7516465 4 x 2,5 l Påsar


