
TASKI® Jontec Jonwax 
Cera autobrilhante para pavimentos de madeira e cortiça

Descrição
TASKI Jontec Jonwax é uma cera autobrilhante amarela, indicada para pavimentos de 
madeira, parquet e cortiça. Esta emulsão para pavimentos proporciona um acabamento 
brilhante e duradouro.

Propriedades
• Brilho excecional

• Não necessita de ser polido

• Longa duração

Benefícios
• Produz um acabamento durável e resistente

• Atua como uma camada de desgaste para pavimentos duros revestidos

• Excelente resistência a riscos e marcas

Instruções de utilização
Dosagem
TASKI Jontec Jonwax está pronto a usar. Para informações detalhadas sobre a 
dosagem, por favor consultar a tabela. Uma dosagem adequada economiza custos  
e minimiza o impacto ambiental.

Aplicação
• Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados  

e completamente secos

• Aplicar uma camada fina de TASKI Jontec Jonwax com um pano ou mopa húmida

• Deixar secar completamente (20 a 30 minutos)

Importante
Em pavimentos novos ou porosos, aplicar as camadas necessárias até obter o brilho 
desejado.

Manutenção
• Limpar diariamente o pavimento, de preferência com Jontec Magic Mop

• Lavar regularmente com Jontec Asset

• Para recuperar a camanda de proteção, usar Jontec Restore
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Dados Técnicos

Sistema Descrição/Embalagem disponível Pronto a usar Aspeto pH (puro) pH (em uso) 
Densidade relativa 
(20 °C)

Sistema Convencional TASKI Jontec JonWax 2 x 5 L 100% Cera amarela 8,6 8,6 1,02 g/ml

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 Seguranca (FDS) - 
https://sds.sealedair.com.

Apenas para uso profissional/especialistas. 

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Nao armazenar nem utilizar a temperaturas inferiores  
a 5 °C.

Compatibilidade do produto 
Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade, abundantemente enxaguados e completamente secos. Não diluir ou misturar com 
outras substâncias. Não utilizar em áreas exteriores ou húmidas.
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