
T Jontec Base 2 Protect

Emulsão protetora de pavimentos de alto brilho

Descrição
Emulsão protetora para a maior parte de pavimentos resistentes à água tais como:
vinil, termoplástico, borracha, linóleo, mármore e porcelâmico. A sua formulação rica
em emolientes fornece um bom brilho que responde a métodos de polimento mais
tradicionais em todas as velocidades da máquina, incluindo dispositivos domésticos

Propriedades
•   Emulsão com cera de alta qualidade
•   Aumento do brilho e resistência a cada utilização
•   Adequado para polimento com todas as máquinas
•   Remoção fácil de sujidade e de marcas de sapatos

Benefícios
•   A ser utilizado na maior parte de pavimentos incluindo pavimentos selados como

madeira e cortiça
•   Deixa o pavimento com um alto brilho após cada manutenção
•   A ser utilizado por todos os métodos incluíndo discos de polimento
•   Pavimento sem marcas ou riscos após polimento

Instruções de utilização
Dosagem:
Pronto a usar.

Aplicação:
1.  Tratar apenas pavimentos secos devidamente decapados e enxaguados. Tratar

previamente pavimentos porosos ou danificados com um dos selantes da Diversey
antes da aplicação do produto

2.  Aplicar com moderação o produto no pavimento espalhando uniformemente
enquanto ainda molhado em camadas sobrepostas de 1-1,5 mt

3.  Deixar secar completamente (20-30 minutos)
4.  Polir com uma monodisco antes de aplicar as seguintes camadas
5.  Aplicar uma segunda camada do mesmo modo, polindo após a aplicação, se houver

necessidade de camadas adicionais proceder do mesmo modo.
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Dados Técnicos
Aspeto: Líquido branco, leitoso
pH (puro): ≈ 9
pH (em uso): ≈ 9
Densidade relativa (20°C): ≈ 1.02 g/cm³
Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) –
sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.
Apenas para uso profissional / especialistas. Não armazenar ou utilizar a temperaturas inferiores a 5 ºC.

Compatibilidade do produto
Tratar apenas pavimentos secos que tenham sido previamente limpos e enxaguados. Não diluir ou misturas outras substancias. Não
utilizar em plástico estruturado (vinil almofadado) e em madeira ou cortiça sem proteção. Procurar ajuda para a utilização em pavimentos
de borracha. não utilizar no exterior ou em zonas molhadas.

Informação ecológica
Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento da UE EC 648/2004,
relativo aos detergentes.
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