
 

 

 
 

TASKI Jontec Resitol 
Padlófényező 
 
 

 

 

Leírás: 
Magasfényű, csúszásgátló szer minden kemény és vízálló padlófelületre. 
Polimer és viasz alapú technológiája nagyobb ellenállást biztosít alkoholos és 
más fertőtlenítőszerekkel szemben, mint a hagyományos padlóápolók. Enyhén 
eukaliptusz illatú. Különösen ellenáll a közlekedési nyomoknak és a cipősarok 
által húzott fekete csíkoknak. 
 

Tulajdonságok: 

 Ellenáll az alkoholos és egyéb fertőtlenítőszereknek. 
 Magas fényű bevonatot képez. 
 Használata egyszerű, gyorsan szárad. 

 Enyhén eukaliptusz illatú. 

 Ellenáll a közlekedési nyomoknak. 

 A magas biztonsági szintek kielégítése érdekében a szer csúszásgátló 
hatású. 

 Jól alkalmazható az egészségügy intézményeiben. 

 A világos, magasfényű réteg nagyon ápolt és tiszta külsőt kölcsönöz a 
padlónak. 

 Felvihető moppal vagy aplikátorral minden vízálló kemény padlófelületre. 
 Jól alkalmazható a hagyományos karbantartási eljárások mellett. 
 

Használati utasítás: 
 

Adagolás: 
A termék használatra kész állapotban van, ne hígítsa. 
 

Alkalmazás: 
Csak teljesen megtisztított és száraz padlófelületen használja. Használat előtt 
kezelje a porózus vagy rongálódott felületet a JohnsonDiversey egyik 
padlóápolójával. 
Öntse a szert a kezelendő felületre és terítse szét egyenletesen a padlón kb. 1-
1,5 méteres csíkokban úgy, hogy a fényezőcsíkok fedjék egymást, amíg még 
nedvesek. Hagyja száradni 20-30 percig mielőtt további rétegeket vinne fel. 
Vigye fel 2 réteget sima felületek esetén. Porózus felületekre 3 réteget vigyen 
fel. 
Linoleum: Miután az első réteg megszáradt csiszolja a felületet egytárcsás 
súrológéppel (kék pad), majd öblítse le egy moppal és hagyja teljesen 
megszáradni. 
 

Fontos tudnivalók 
Ne keverje vagy oldja más anyagokkal. 5 

o
C alatt nem tárolható. Ne használja 

kültéren vagy nedves felületen. 
 

Terméktulajdonságok 
tejszerű, fehér folyadék 
sűrűség          1,03 
pH-érték         7,9-8,4 
anyagigény     20-40ml/m
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Kiszerelési egység: 
2X5 L 
 

Biztonsági előírások: 
A termékkel kapcsolatos kezelési útmutató külön, a Biztonsági Adatlapon 
található. 
Kizárólag intézményi felhasználásra! 

 

Tárolás: 
Csak a saját, zárt kannájában tárolható. Ne tegye ki szélsőséges 
hőmérsékletnek 
. 

 
 
 
 
 
 

 

 


	TASKI Jontec Resitol
	Leírás:
	Tulajdonságok:

	Használati utasítás:
	Adagolás:
	Alkalmazás:
	Fontos tudnivalók
	Terméktulajdonságok
	Kiszerelési egység:
	Csak a saját, zárt kannájában tárolható. Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek

	F2j

