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Kristallisatieproduct voor het onderhoud van marmer
Productomschrijving
Kristallatieproduct in sprayvorm voor het onderhoud van kalkhoudende stenen vloeren.
Het product, aangebracht met een éénschijfsmachine voorzien van een staalwollen
pad, laat op marmeren vloeren en andere kalkstenen vloeren een hoogglans na zonder
filmopbouw. Gekristalliseerde marmeren vloeren bieden meer weerstand tegen slijtage
en zijn minder zuurgevoelig. Het product kan eveneens gebruikt worden om zones met
veel loopverkeer opnieuw te kristalliseren.
Belangrijke eigenschappen
•
•
•
•

Formulering op basis van hexafluorkiezelzuur
Maakt het oppervlak egaal glanzend
Speciaal ontwikkeld voor doeltreffende spray-kristallisatie
Kristallisatie maakt de vloer bestendiger en duurzamer

Voordelen
• Versterkt het natuurlijk uitzicht van de vloer
• Vergemakkelijkt de dagelijkse reiniging en het onderhoud
• Maakt het oppervlak slipvrij en glanzend
• Verlengt de intervallen tussen twee boenwerkzaamheden
Gebruiksaanwijzing
1. Enkel gebruiken op vloeren die volledig gereinigd (vrij van vuil, was, reinigingsmiddel,
olie en vet) en droog zijn.
2. Goed schudden voor gebruik.
3. Het product in een sproeiflacon gieten en zuinig op de vloer sprayen (2-3
doseringen/m2). Niet meer dan 2 m2 per keer behandelen.
4. In circulaire bewegingen het product verdelen met een éénschijfsmachine voorzien
van een staalwollen pad totdat het product volledig is geabsorbeerd.
5. Voor meer glans de zone opnieuw kristalliseren (2-3 doseringen/m2). De vloer goed
afspoelen met een pH neutraal reinigingsmiddel om pad residu te verwijderen.
6. Oppoetsen met een éénschijfsmachine voor meer glans.
Dosering:
Gebruiksklaar. Onverdund gebruiken.
Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Witte, melkachtige vloeistof
Geur: Frisse geur
pH waarde (onverdund): ≈ 2
Relatieve dichtheid (20°C): 1.10 g/cm3
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden
opgevat als specificaties.
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Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.
Veilig gebruik
Het product alleen toepassen op kalkhoudende stenen vloeren zoals marmer, travertine en terrazzo.
Omwille van het mogelijke gevaar voor ontbranding, moet u de staalwol pads na gebruik op de juiste wijze opslaan en weggooien.
Milieu-informatie
De in dit product gebruikte oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar overeenkomstig de vereisten van de EG-richtlijnen
73/404/EEG en 73/405/EEG en de latere wijzigingen daarvan.
Beschikbare verpakkingen
TASKI Jontec Terranova W is beschikbaar in 2x5L.
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