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TASKI Jontec Eternum
Παρκετßνη δαπÝδων ìεγÜληò αντοχÞò

ΠεριγραφÞ
Η Jontec Eternum είναι µια αυτογυάλιστη µεταλλική παρκετίνη µε µοναδική
γυαλάδα και αντοχή για όλους του τύπους απαλών, ανθεκτικών στο νερό,
σκληρών δαπέδων. Η τεχνολογία της Jontec Eternum δίνει άριστη αντοχή στις
φθορές λόγω αυξηµένης κυκλοφορίας, έναντι στις γρατσουνιές και την βρωµιά.
Εγγυάται µείωση του κόστους συντήρησης µε αποτέλεσµα την βελτίωση της
παραγωγικότητας. Εύκολη στην εφαρµογή, είναι ιδανική για όλα τα δάπεδα και
περιοχές µεγάλης κίνησης που οι συνήθεις παρκετίνες απαιτούν υψηλό επίπεδο
συντήρησης.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ

• Μοναδική γυαλάδα
• ∆ηµιουργεί προστατευτικό στρώµα
• Σκληρή, διαρκή και ανθεκτική προστασία
• Εύκολη στην εφαρµογή, µε γρήγορο στέγνωµα
• Αντοχή στα γλιστρήµατα, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ASTM D-2047)
• Εύκολη αποκατάσταση των στρωµάτων

ΠλεονεκτÞìατα

• Εντείνει τη φυσική εµφάνιση του δαπέδου προσδίδοντάς του, µια µεγάλη
διαρκή γυαλάδα

• Ανώτερη ανθεκτικότητα σε µικρογρατζουνιές και βρωµιά, ακόµα και σε
δάπεδα µεγάλης κυκλοφορίας

• Τέλεια σύµφυση στους περισσότερους τύπους δαπέδων όπως από βινύλιο,
συνθετικό υλικό, linoleum, πέτρινα και ξύλινα επικαλυµµένα δάπεδα. Μπορεί
να εφαρµοστεί µε σφουγγάρι ή µε απλωτή παρκετίνης

• Απλώνεται οµοιόµορφα για τέλεια αποτελέσµατα
• Εγγυηµένη ασφάλεια για όλους τους εργαζόµενους και πελάτες σας.
• Ανταποκρίνεται πολύ καλά στις περισσότερες µεθόδους συντήρησης.
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Οδηγßεò χρÞσηò
∆οσολογία:
Το προιόν είναι έτοιµο προς χρήση. Χρησιµοποιείται αδιάλυτο.

Εφαρµογή:
Απλώστε το προϊόν µόνο σε δάπεδα που έχει αφαιρεθεί το προηγούµενο στρώµα παρκετίνης, έχουν ξεπλυθεί
επιµελώς και έχουν στεγνώσει τελείως. Για πορώδη και κατεστραµµένα δάπεδα, χρησιµοποιήστε πρώτα ένα
από τα επικαλυπτικά πόρων της Diversey (Jontec Linobase, Jontec Technique), πριν την εφαρµογή της Jontec
Eternum.
Απλώστε το προϊόν στο δάπεδο και απλώστε το οµοιόµορφα ενώ είναι ακόµα ρευστό µε απλωτή παρκετίνης σε
αλληλοεπικαλυπτόµενες γραµµές 1�1.5m. Αφήστε το να στεγνώσει τελείως (20 � 30 λεπτά) πριν την εφαρµογή
νέου στρώµατος µε όµοιο τρόπο. Εφαρµόστε δύο στρώµατα σε µη πορώδη, λεία δάπεδα. Τρία στρώµατα
συνήθως επαρκούν για πορώδη δάπεδα.
∆άπεδα linoleum: Aφού στεγνώσει το πρώτο στρώµα, οµαλοποιήστε την επιφάνεια του δαπέδου µε µηχανή
µονού δίσκου µε µπλε δίσκο, εφαρµόστε νωπό σφουγγάρισµα και αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει τελείως πριν
εφαρµόσετε επιπρόσθετα στρώµατα.

Επιφανειακή αφαίρεση παρκετίνης και επανάστρωση:
Χρησιµοποιήστε ένα αφαιρετικό παρκετίνης της Diversey όπως το Jontec Forward για την αφαίρεση ενός
στρώµατος παρκετίνης και αποµακρύνετε το βρ_

ΤεχνικÝò πληροφορßεò
Εµφάνιση: Γαλακτώδες άσπρο υγρό
Σχετική πυκνότητα [20°C]: 1,04
pH (αδιάλυτου προϊόντος): 8,2 � 8,7

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 θερµοκρασίες κάτω από 5°C.

Εγκρßσειò
Ελέγχθηκε σύµφωνα µε το πρότυπο ASTM D-2047 για την αντίσταση κατά των γλιστρηµάτων.

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας Τύπος συσκευασίας
7512694 2 x 5L


