
Powłoka do podłóg o właściwościach rozpraszania 
ładunku elektrostatycznego 

Opis
TASKI Jontec ESD to powłoka o właściwościach rozpraszania ładunku elektrostaty-
cznego gromadzącego się na powierzchni podłóg. Preparat tworzy wysokopołysko-
wą powłokę niezależnie od stosowanych technik nanoszenia. Bardzo dobrze spraw-
dza się w stosunku do podłóg, gdzie istotną kwestią użytkową jest usunięcie ładun-
ku elektrostatycznego z powierzchni podłogi oraz do podłóg, gdzie stosuje się pro-
gram ESD w celu nadania ładnego wyglądu powierzchni podłóg, łatwiejszego mycia 
i konserwacji.

Cechy
• pozostawia warstwę zabezpieczającą o ciepłym, subtelnym połysku; 
• zawiera technologię Avetran   ;
• system ESD posiada pozytywną opinię niezależnych laboratoriów;
• spełnia normy przemysłowe w zakresie współczynnika tarcia statycznego (ASTM 

D-2047);

Zalety
• chroni podłogę nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu;

 • zapobiega porażeniu oraz uszkodzeniom sprzętu;

 

 

 

• posiada certyfikat RISE Research Institutes of Sweden AB, który na podstawie 
normy SP-Method 2427 potwierdza właściwości ESD produktu;

 

Postać:                                              mleczno-biała / biała ciecz
Gęstość w 20°C:                              ≈ 1,03 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C):               ≈  9
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!
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• zapewnia bezpieczeństwo pracownikom, klientom, pacjentom;

Nakładać wyłącznie na przygotowane przy użyciu odpowiedniego zdzieracza, spłuka-
ne i całkowicie suche podłogi. Nanieść niewielką ilość produktu na podłogę, rozprowa-
dzić za pomocą aplikatora lub mopa zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1 
do 1,5 m. Należy nanieść trzy warstwy produktu, każdą z nich pozostawiając do wy-
schnięcia na minimum 60 minut. Po nałożeniu ostatniej (trzeciej) warstwy pozosta-
wić powierzchnię podłogi do wyschnięcia na minimum 60 minut przed ponownym 
oddaniem podłogi do użytku.

Zastosowanie
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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 ESD  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 ESD, 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 ESD z  innym preparatami / substancjami chemicznymi! Nie sto-
sować preparatu do powierzchni znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń lub do obszarów, gdzie występuje wilgoć. Należy ści-
śle przestrzegać instrukcji i procedur stosowania.

Dostępne opakowania handlowe

Postępowanie z odpadami

Warunki przechowywania

Środki ostrożności

Okres trwałości

Jontec ESD

W celu zachowania właściwości rozpraszania ładunku elektrostatycznego na podłodze i ładnego połysku w miejscach natężonego 
ruchu należy powtarzać procedurę nakładania powłoki, co 3 miesiące, a w miejscach o małym natężeniu ruchu, co 6 miesięcy.

Zastosowanie

Konserwacja:   Po każdym stosowaniu preparatu TASKI Jontec ESD, należy odczekać 48 godzin przed przetarciem na mokro. 
W ramach codziennej pielęgnacji usunąć luźny brud za pomocą suchego mopa. W celu zachowania właściwości rozpraszania ła-
dunku elektrostatycznego należy użyć preparatu TASKI Jontec Destat. W celu zachowania właściwości podłogi w miejscach o du-
żym natężeniu ruchu należy stosować preparat TASKI Jontec Destat 3 razy w tygodniu, natomiast w miejscach o małym natęże-
niu 1 raz w tygodniu lub według potrzeb. Po zastosowaniu TASKI Jontec Destat nie spłukiwać podłogi. W suchym środowisku 
(np. przy ogrzewaniu podłogowym) zaleca się stosowanie preparatu 3 razy w tygodniu.


