
T Jontec Linobase

Selante para pavimentos de linóleo

Descrição
Selante permanente para pavimentos de linóleo. TASKI Jontec Linobase restaura
pavimentos gastos e antigos e proporciona uma aderência perfeita que previne o
‘escamar’ da emulsão de pavimento aplicada à superfície.

Propriedades
•   Selante permanente com excelente preenchimento
•   Otimiza a aderência das emulsões
•   Resistente a detergentes alcalinos

Benefícios
•   Sela e protege o linóleo novo, mantendo o aspeto de novo por muitos anos
•   Restaura pavimentos porosos e danificados, proporciona uma superfície lisa e

devolve as cores mesmo em linóleos antigos, gastos e desbotados
•   Camada de base (primária) adequada para a aplicação subsequente de uma

emulsão, previne que esta ‘escame’ e aumenta a sua longevidade
•   Em caso de danos mecânicos pode ser limpo e reparado

Instruções de utilização
1.  Verter com moderação o produto no pavimento e, enquanto estiver molhado, com

um aplicador de cera espalhar uniformemente em faixas de 1 m a 1,5 m,
sobrepondo-as.

2.  Aplicar 2 camadas transversais, deixando secar entre a aplicação de cada camada
no mínimo 45 minutos.

3.  Assim que a primeira camada secar, alisar o linóleo com uma máquina monodisco,
equipada com um disco azul, e, em seguida, passar com uma mopa molhada.

4.  Aplicar duas camadas de emulsão de pavimento por cima.
Para um melhor desempenho utilizar uma emulsão TASKI Jontec Linotop.

Dosagem:
TASKI Jontec Linobase está pronto a usar, não requer diluição.
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T Jontec Linobase

Dados Técnicos
Aspeto: Líquido branco, leitoso
pH (puro): ≈ 8
pH (em uso): ≈ 8
Densidade relativa (20 °C): 1,035 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 5ºC.

Compatibilidade do produto
Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade, abundantemente enxaguados e completamente secos. Não utilizar em pavimentos de
madeira. Não utilizar em áreas exteriores ou húmidas.
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