
 
 
 
 

TASKI Jontec Luna 
Padlófényező 

 
 
 
 
Leírás: 
Általános padlófényező minden kemény padlófelület típusra, mint pl. PVC, 
linóleum, mű- és természetes sima kő- és gumipadlók. 
 
Tulajdonságai: 
A TASKI Jontec Luna nagyon mutatós, selymes csillogást kölcsönöz a 
padlónak. 
A magas biztonsági szintek kielégítése érdekében a szer csúszásgátló hatása 
már rögtön az alkalmazás után érvényesül. 
A kopásálló bevonó fényezőréteg védi a padlófelületet és elősegíti a 
mindennapi tisztítást. 
Különösen egytárcsás géppel való polírozás után a TASKI Jontec Luna jó 
csúszásgátló tulajdonságról tesz tanúbizonyságot. 
Könnyen felvihető aplikátorral vagy moppal. Gyorsan szárad. 
 
Adagolás: 
Ez a termék használatra kész állapotban van, ne hígítsa vagy keverje össze 
bármi más anyaggal. 
1 liter TASKI Jontec Luna (egy rétegben) elég 30-50 m2 felületre. 
 
Fontos tudnivalók: 
Javasoljuk a linóleum padlókat egy kicsit érdesíteni az első réteg teljes 
megszáradása után. Használjon egy kék koronggal felszerelt egytárcsás 
súrológépet, majd mossa fel. Kezelje a felületet további TASKI Jontec Luna 
rétegekkel, amíg szükséges. Ne használja a TASKI Jontec Lunat 5oC alatt 
lévő helyiségben. 
A szer nem alkalmas szabad ég alatt, nedves felületen összetett anyagú 
padlókon, fa vagy parafa padlókon, profilos vagy szegecselt gumipadlón való 
használatra.  
 
Felhasználás: 
Alaposan tisztítsa meg és távolítsa el a régi viasz- és fényezőréteget. 
(Javasoljuk a TASKI Jontec Futur alaptisztító használatát.) 
A szennyezett oldatot vízszívóval szívja fel, öblítse le alaposan tiszta vízzel a 
felületet, majd hagyja teljesen megszáradni. 
Öntsön hígítatlan TASKI Jontec Lunat a padlóra. Egy beeresztőkendővel 
vagy egy zsebes moppal terítse szét egyenletesen a folyadékot a padlón kb. 1-
1,5 méteres csíkokban úgy, hogy a fényezőcsíkok fedjék egymást, amíg még 
nedvesek. 
Mielőtt további réteget vinne fel a felületre, hagyja teljesen megszáradni (20-60 
perc) . A nem porózus, sima felületek két vékony réteget igényelnek. A 
porózus felületeknek, pl. linóleum, általában három rétegre van szükségük. 
 
Környezetvédelmi adatok: 
Az összetevők megfelelnek az EU előírásainak, a termék nem tartalmaz 
formaldehidet és dibutil-ftalátot. 
A termék minőségét a gyártó szavatolja. 
A nem előírásszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal 
felelősséget. 
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A termék jellemző adatai: 
 pH-érték koncentrátum:   7-9 
 Sűrűség:            1,03 g/ml 
 
Tárolás: 
5 0C alatt nem tárolható és használható, a terméket védeni kell a fagytól! 
 
Összetétel: 
5% nem-ionos hatóanyagok, tartósítószer, polimerek, lágyítók, vízben oldódó 
adalékanyagok. 
Minőségét megőrzi a gyártástól számított 2 évig. 
 
Kiszerelés: 
2X5l 
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