
Powłoka do podłóg nadająca wysoki połysk, 
o podwyższonej odporności na alkohole 
i preparaty dezynfekcyjne

 

Opis
TASKI Jontec Resitol to powłoka nadająca wysoki połysk i zachowująca właściwości
antypoślizgowe większości podłóg wodoodpornych. W porównaniu z innymi powło-
kami, unikalna kompozycja polimerów w tym produkcie zapewnia dużo większą od-
porność na powszechnie używane w różnych zakładach preparaty dezynfekcyjne 
i alkohole. Właściwość ta, w połączeniu z delikatnym, eukaliptusowym zapachem 
sprawia, iż jest to idealny preparat do stosowania w szpitalach i innych palcówkach 
służby zdrowia. Delikatny zapach eukaliptusa „wtapia się” w środowisko medyczne, 
nie wpływając negatywnie na samopoczucie pacjentów jak i personelu.
TASKI Jontec Resitol charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością, nawet
w obszarach o dużym natężeniu ruchu pieszych.

Cechy
• odporność na preparaty dezynfekujące; 
• po wyschnięciu, tworzy trwałą powłokę na powierzchni podłogi;
• delikatny zapach;
• doskonałe efekty polerowania;

Zalety
• wysoka odporność na działanie alkoholi i innych substancji o właściwościach 

dezynfekcyjnych;

• tworzy wysoko połyskową, trwałą powłokę na powierzchni podłóg; 
 

 

 

• łatwa w stosowaniu, charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia;

 

Postać:                                              mleczno-biała ciecz
Gęstość w 20°C:                              ≈ 1,03 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C):               ≈  8
pH (roztwór):                                   nie określono

Właściwości

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec

 

zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Dozowanie: Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać preparatu!

Jontec Resitol

• duża trwałość i odporność powłoki na ścieranie się;

• łatwy do pielęgnacji;

• spełnia standardy ASTM D-2047 w zakresie współczynnika tarcia statycznego;
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• delikatny zapach eukaliptusa;

• idealny do stosowania w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia;
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Uwaga:  Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa po-
trzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

TASKI Jontec Resitol  2x5L  (kanister)
   

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed 
zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do 
stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opa-
kowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i od-
powiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośre-
dnim działaniem promieni słonecznych. 

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Jontec Resitol, ubocznych sku-
tków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują
się w karcie charakterystyki (karty charakterystyki dostępne na stronie: https://sds.diversey.com).  

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Uwaga:  Nie rozcieńczać ani nie mieszać produktu TASKI Jontec Resitol z innym preparatami / substancjami chemicznymi! 
Nie stosować preparatu do powierzchni znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń lub do obszarów, gdzie występuje wilgoć. 
Pielęgnacja: Do pielęgnacji stosować neutralne preparaty linii TASKI Jontec (np.: TASKI Jontec 300).

Dostępne opakowania handlowe

Postępowanie z odpadami

Warunki przechowywania

Środki ostrożności

Okres trwałości

Jontec Resitol

Przygotowanie podłogi:  Przed nałożeniem TASKI Jontec Resitol należy podłogę przygotować. W tym celu, należy usunąć z podło-
gi wszelkie warstwy powłok przy pomocy odpowiedniego zdzieracza firmy Diversey. Podłogę dokładnie spłukać czystą wodą (jeśli
to konieczne) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Zastosowanie

Nakładanie powłoki:  Nanieść produkt na podłogę, a następnie rozprowadzić go równomiernie za pomocą aplikatora, zachodzący-
mi na siebie pasami o szerokości 1 - 1,5 metra. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnię-
cia (20 - 30 minut). W przypadku większości nieporowatych podłóg wodoodpornych, wystarczy nałożenie 2 warstw powłoki. 
Przy nakładaniu kolejnych warstw powłoki należy postępować w ten sam sposób. Na porowatych podłogach wodoodpornych sto-
suje się 3 warstwy powłoki.


