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TASKI Jontec Matt

Sposób użycia - c.d.
Przygotowanie podłogi:  Przed nałożeniem TASKI Jontec Matt, podłogę należy przygotować. W tym celu, usu-
nąć z podłogi wszelkie warstwy powłok przy pomocy odpowiedniego zdzieracza firmy Diversey. Podłogę dokła-
dnie spłukać czystą wodą (jeżeli to konieczne) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Nakładanie powłok:  Saszetkę z produktem umieścić w aplikatorze ProSpeed (postępować według zaleceń z In-
strukcji obsługi ProSpeed). Przed użyciem produktu, mocno, kilkukrotnie wstrząsnąć saszetką. Nanieść produkt
na podłogę, a następnie rozprowadzić go równomiernie za pomocą aplikatora TASKI ProSpeed, zachodzącymi
na siebie pasami o szerokości 1 - 1,5 metra. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, podłogę pozostawić do całko-
witego wyschnięcia (zwykle 20 - 30 minut). Kolejną warstwę powłoki nakładać poprzecznie do pierwszej. Zaleca
się nałożenie 3 warstw powłoki.
Uwaga: Przed użyciem wstrząsnąć saszetką. Aby uniknąć powstawania smug na powierzchni podłóg, należy sto-
sować minimum 20 g preparatu na m² powierzchni, na jedną warstwę. Nie rozcieńczać preparatu ani nie mieszać
z innymi produktami chemicznymi. Nie stosować na podłogach ESD, na niezabezpieczonym drewnie lub korku. 
Produktu nie używać na zewnątrz budynku i w pomieszczeniach, gdzie występuje wilgoć. Nie stosować produ-
ktu w temperaturze poniżej 10ºC oraz w miejscach, gdzie występuje duża wilgotność. Przed zastosowaniem pro-
duktu na podłogach kauczukowych profilowanych/z gwoździami, należy skonsultować się ze specjalistą firmy 
Diversey.
Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany
do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód grunto-
wych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia naj-
wyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalisty-
cznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowa-
niach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich
temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słone-
cznych.

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku wystąpienia ryzyka chlapnięcia do oczu stężonego preparatu
zaleca się nosić okulary ochronne. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pra-
cy z preparatem TASKI Jontec Matt, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bez-
piecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

 

Postępowanie z odpadami

Warunki przechowywania

Środki ostrożności

Okres trwałości


