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Jontec Plaza
Grund- och toppolish för stengolv

Produktbeskrivning
Golvpolish med hög glans speciellt utvecklad för sten, terrazzo, oglaserade
keramiska golv och marmor. Då produkten ger utmärkt vidhäftning på de flesta
stenmaterial behövs ingen (annan) grundpolish. Den kan läggas enbart för att
fylla porerna (1 lager) och för att underlätta den dagliga städningen, eller för att
få hög glans varvid flera lager lägges.

Produktegenskaper
• Ger en varm hög glans och ett skyddsskikt
• Är slitstark
• Gulnar inte
• Utmärkt vidhäftning på sten
• Testad för extra halksäkerhet och godkänd enligt internationell standard

(ASTM D-2047)

Produktfördelar
• Skyddar golvet mot slitage och underlättar den dagliga rengöringen
• Speciellt motståndskraftig mot häl- och klackmärken
• Gulnar inte av UV-ljus och ger ett bra helhetsintryck
• Kan användas som grundpolish för att lägga fler lager på, antingen av

Jontec Plaza eller andra Jontec polishprodukter
• Ger ett stegsäkert golv

Bruksanvisning
Dosering:
Produkten är färdig att använda, skall inte spädas ut.

Användning:
Uppskurning (nollställning): Endast helt uppskurade, väl sköljda och
fullständigt torra golv får behandlas.
Häll ut en mindre mängd på golvet och sprid ut jämnt med en polishapplikator i
överlappande stråk på 1 � 1,5 m, medan produkten ännu är våt. Lägg ett lager
på porösa golv utan att förändra dess utseende, för att underlätta den dagliga
rengöringen. Lägg 2-3 lager vilket ger en varm, hög glans och underhåll golvet
med normala underhållsmetoder (kombiskurning, spraypolering, etc), eller 1-2
lager varefter annan polish, ex vis Jontec Luna eller Jontec Matt lägges för
halvmatt eller matt glans. Låt torka min 60 minuter efter sista lagret innan golvet
beträds

Viktigt:
Får inte spädas ut eller blandas med andra produkter. Får ej förvaras i
temperaturer under 5°C. Får inte användas utomhus eller i våtutrymmen.
Lägges ej på glaserade klinker- och stengolv.
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Teknisk information
• Utseende: Mjölkaktig, vit vätska
• Densitet [20°C]: 1.04
• pH: 8.5 � 9.0
• Täckförmåga: 15 -40 ml/m² (25 � 65 m²/ l.)
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Säkerhetsföreskrifter:
Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå i särskilt Säkerhetsdatablad.
Produkten är avsedd endast för professionell användning.

Lagring:
Förvaras i sluten originalförpackning, får ej användas eller lagras vid temperaturer under 5°C.

Godkännanden
Halksäkerheten testad enligt ASTM D-2047

Förpackningsstorlekar
Artikelnummer Förpackningsstorlek Förpackningstyp
7512699 2 x 5 l Plastdunk


