
Wysoko połyskowa powłoka do podłóg 
wodoodpornych

Opis
TASKI Jontec Eternum PS jest polimerową powłoką o dużej twardości i wysokim poły-
sku, która nie wymaga częstej pielęgnacji. Produkt przeznaczony do stosowania na wię-
kszości gładkich, twardych, wodoodopornych podłogach, a w szczególności PVC.
TASKI Jontec Eternum PS to specjalna formuła, która zapewnia, że powierzchnie nią po-
kryte stają się bardziej odporne na zniszczenia powodowane dużym natężeniem ruchu
pieszych i przyleganie zanieczyszczeń. Jest to doskonały produkt do zastosowania 
w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego oraz na tzw. odcinkach reprezentacyj-
nych danego obiektu, a gdzie wymagany jest wysoki połysk podłóg
TASKI Jontec Eternum PS dostarczany w saszetkach 2,5-litrowych, przeznaczony jest
do stosowania przez specjalny aplikator powłok: TASKI ProSpeed.
TASKI ProSpeed to ergonomiczny aplikator do kładzenia powłok, który eliminuje konie-
czność noszenia kanistrów przez użytkownika. Aplikator ten posiada specjalną kieszeń
na saszetki z produktem (2,5L), z której jest on dozowany na podłogę. 
TASKI ProSpeed zapewnia nie tylko pełną kontrolę nad zużyciem produktu, lecz również
idealną grubość nakładanych warstw powłoki.

.

Cechy
• wysoki poziom połysku;
• wytrzymałość i odporność;
• doskonałe przyleganie;
• łatwe uzupełnianie;

 
Zalety
• zapewnia wysoki połysk i zabezpiecza podłogę przed nadmiernym ścieraniem i wni-

kaniem zabrudzeń;

 

• twarda, wytrzymała, odporna na ścieranie;

• doskonale przywiera do większości typów twardych, wodoodpornych podłóg;
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• proste i szybkie rozprowadzanie powłoki po powierzchni podłogi;

• spełnia standardy normy ASTM D-2047 w zakresie współczynnika tarcia statyczne-
go;

• optymalna grubość nakładanych warstw powłoki;

 

Postać:                                              mleczno-biala ciecz
Gęstość w 20°C:                              ≈ 1,04 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C):               ≈ 9
pH (1% roztwór):                             nie dotyczy

Właściwości

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec

 

zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Jontec Eternum PS

 

• niewielkie, poręczne opakowanie;
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Nakładanie powłoki:  Saszetkę z produktem umieścić w aplikatorze ProSpeed (postępować według zaleceń z “instrukcji użytkowa-
nia ProSpeed”). Produkt nanieść 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 powłoki, podłogę pozostawić do cał-
kowitego wyschnięcia (zwykle 20 - 30 minut). Kolejną warstwę produktu nakładać poprzecznie do pierwszej. Zaleca się położenie 
3 warstw powłoki. Nie wlewać produktu ponownie do kanistra.

Uwaga:  Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa po-
trzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

TASKI Jontec Eternum PS   4x2,5L  (saszetka)

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 Eternum PS, ubo-
cznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowa-
niem 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 preparatu ani nie mieszać z innymi produktami chemicznymi. Nie stosować na podłogach ESD, na nieza-
bezpieczonym drewnie lub korku. Produktu nie używać na zewnątrz budynków i w pomieszczeniach, gdzie występuje wilgoć. Przed
zastosowaniem powłoki na podłogach kauczukowych profilowanych / z gwoździami, należy skonsultować się ze specjalistą firmy
Diversey.

Dostępne opakowania handlowe

Postępowanie z odpadami

Warunki przechowywania

Środki ostrożności

Okres trwałości

Jontec Eternum PS

Sposób użycia

Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej! 

Dozowanie

Przygotowanie podłogi:  Przed nałożeniem produktu TASKI Jontec Eternum PS podłogę należy przygotować czyli usunąć z niej 
wszelkie warstwy starej powłoki stosując odpowiedni zdzieracz firmy Diversey. Podłogę dokładnie spłukać czystą wodą (jeśli to ko-
nieczne) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 

Zastosowanie

Wydajność: 20 – 40 ml preparatu / m² podłogi.


