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TASKI Jontec Linobase
Επικαλυπτικü πüρων για δÜπεδα linoleum

ΠεριγραφÞ
Μόνιµο επικαλυπτικό πόρων για δάπεδα linoleum. To 2ο βήµα του συστήµατος
LinoSECURETM επιδιορθώνει παλιά και σε κακή κατάσταση δάπεδα και
ταυτόχρονα παρέχει άριστη σύµφυση για την επίστρωση της παρκετίνης.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ

• Το 2ο βήµα του πατενταρισµένου συστήµατος LinoSECURETM

• Σφραγίζει τους πόρους και σχηµατίζει ένα σκληρό στρώµα προστασίας
που συντηρείται εύκολα

• Βελτιστοποιεί την επίστρωση και σύµφυση του στρώµατος παρκετίνης
• Απλώνεται εύκολα
• Ανθεκτικό στα αλκαλικά χηµικά

ΠλεονεκτÞìατα

• Το σύστηµα LinoSECURETM προστατεύει το δάπεδα από linoleum για
µεγάλο χρονικό διάστηµα

• Επικαλύπτει και προστατεύει τα νέα δάπεδα, διατηρώντας την αρχική
τους εµφάνιση, κάνοντας τα να δείχνουν σαν καινούργια για πολλά
χρόνια. Επιδιορθώνει τα κατεστραµµένα και πορώδη δάπεδα,
προσδίδοντας µια λεία επιφάνεια και επαναφέρει το αρχικό τους χρώµα
ακόµα και σε παλιά, φθαρµένα και ξεθωριασµένα δάπεδα linoleum

• Αποτελεί το κατάλληλο υπόστρωµα (αστάρι) για επακόλουθη
επίστρωση παρκετίνης. Αποτρέπει το πουδράρισµα της παρκετίνης και
εντείνει την αντοχή της

• Μπορεί να καθαριστεί και να επισκευαστεί αν καταστραφεί µηχανικά

Οδηγßεò χρÞσηò
∆οσολογία: Έτοιµο προς χρήση. Χρησιµοποιήστε το

προϊόν αδιάλυτο.

Εφαρµογή:
Απλώστε το προϊόν στο δάπεδο και απλώστε το οµοιόµορφα ενώ είναι ακόµα
ρευστό µε απλωτή παρκετίνης σε αλληλοεπικαλυπτόµενες γραµµές 1�1.5m.
Εφαρµόστε δύο στρώµατα µε σταυρωτά και αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει
µεταξύ των δύο διαδοχικών επικαλύψεων για τουλάχιστον 45 λεπτά. Αφού
στεγνώσει το πρώτο στρώµα, λειάνετε το δάπεδο από linoleum µε περιστροφική
µηχανή µονού δίσκου και µπλε τσόχα.
Έπειτα, εφαρµόστε 2 στρώµατα παρκετίνης. Για άριστα αποτελέσµατα
χρησιµοποιήστε παρκετίνη Jontec Eternum.

Προσοχή:
Το προϊόν δεν αποµακρύνεται και δεν πρέπει να αφαιρείται από άλλα χηµικά
προϊόντα!
Χρησιµοποιήστε το προϊόν µόνο σε καθαρισµένα, καλά ξεπλυµένα και εντελώς
στεγνά πατώµατα Μην διαλύετε ή αναµιγνύετε το προϊόν µε άλλες ουσίες. Μην
το αποθηκεύετε ή το χρησιµοποιείτε σε θερµοκρασίες κάτω από 5 οC.
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ΤεχνικÝò πληροφορßεò
Εµφάνιση: Λευκό γαλάκτωµα
Σχετική πυκνότητα [20°C]: 1.04
pH-αδιάλυτου προϊόντος: 7.5 - 8.0

Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαµβάνονται
ως προδιαγραφές του προϊόντος.

Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
Ασφαλής χειρισµός:
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
Μόνο για επαγγελµατική χρήση.

Πληροφορίες Αποθήκευσης:
∆ιατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς του περιέκτες µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας Τύπος συσκευασίας
7512705 2x5L


