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TASKI Jontec Linosafe  

 

 

 

 

Vysoce ú činný prost ředek na odstra ňování disperzí a vosk ů z linolea  

Popis 
TASKI Jontec Linosafe  je vysoce účinný prostředek na odstraňování disperzí 
a vosků z linolea a podobných omyvatelných podlahových krytin. Je součástí 
systému LinoSECURETM. Chrání linoleum před poškozením a vyblednutím.  

Klíčové vlastnosti 
• 3. krok patentovaného systému LinoSECURETM  
• vysoce účinný, mírně alkalický prostředek 
• šetrně odstraňuje disperze a vosky z linolea 
• rychle působí, málo pění 
• příjemná vůně 

Výhody 
• Systém LinoSECURETM poskytuje linoleu dlouhotrvající ochranu. 
• Rychle a účinně odstraňuje vrstvy disperzí a vosku. 
• Je šetrný ke všem omyvatelným povrchům, zvláště pak k linoleu 

a povrchům s vápencem (např. mramorové podlahy). 
• Používá se jednoduše a bezpečně. 
• Příjemně voní a dobře se s ním pracuje. 

Návod k použití 
Jen pro profesionální použití.  

Dávkování 
Min. dávkování: 2 L na10L roztoku (20%) 
Na silné vrstvy použijte až 50% roztok.  

Použití 
Prostředek nadávkujte do nádrže s vodou/kbelíku. Naneste čisticí roztok, nechte 
5 - 10 minut působit (nenechte roztok zaschnout). Na vydrhnutí podlahy použijte 
jednokotoučový stroj s vhodným padem. Znečištěný roztok vysajte vhodným 
vysavačem a opláchněte čistou vodou. Před dalším ošetřením nechte podlahu 
oschnout.  

Důležité upozorn ění 
Nepoužívejte na povrchy citlivé na působení rozpouštědel (např. asfalt). 
Neaplikujte na povrchy citlivé na působení vody, např. na neošetřené dřevo. 
Potřísnění dřevěných/lakovaných povrchů okamžitě setřete vlhkou tkaninou. 
Před použitím vyzkoušejte odolnost povrchu. 

Technické údaje 
Vzhled: čirá, nažloutlá kapalina 
Relativní hustota při 20°C: 1,03  
pH (neředěný): 10,0 -10,5 
pH (20 % roztok): 9,7 +/- 0,5 a 20% roztok 
Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu ale nelze je považovat 
za specifikaci
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Bezpečná manipulace a skladování 
Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní teploty. Pouze pro profesionální použití. Další údaje 
jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách www.msds.diversey.com. 
 
 
 


