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Prost ředek na vypl ňování pór ů v linoleu  

Popis 

TASKI Jontec Linobase je prostředek pro trvalé vyplnění pórů v linoleu. Je 
součástí systému LinoSECURETM . Obnovuje staré, ochozené podlahy 
a poskytuje perfektní přilnavost, která usnadňuje nanášení vrchní podlahové 
emulze. 

Klíčové vlastnosti 
• 2. krok patentovaného systému LinoSECURETM 
• dobře a trvale vyplňuje póry 
• optimalizuje přilnavost emulze 
• je odolný vůči alkalickým čisticím prostředkům 

Výhody 
• Systém LinoSECURETM poskytuje linoleu dlouhotrvající ochranu. Vyplňuje 

póry a chrání nová linolea , aby stále vypadala jako nová. 
• Obnovuje vzhled poškozených nebo porézních podlah a vytváří hladký 

povrch. Starému, ochozenému a vybledlému linoleu navrací dřívější barvu. 
• Vrstva tohoto prostředku zabraňuje vzniku zrnitého povrchu při následné 

aplikaci podlahové emulze a prodlužuje její trvanlivost. 
• Může se čistit a opětovně nanášet pokud se mechanicky poškodí 

Návod k použití 
Jen pro profesionální použití.  
Dávkování: 
Používejte neředěný. 
Použití: 
Naneste na podlahu, rozetřete za vlhka mopem nebo vhodným aplikátorem 
v překrývajících se pruzích 1-1,5 m. Naneste 2 vrstvy křížem. Po každé vrstvě 
nechte min. 45 min vyschnout. Po zaschnutí první vrstvy vyhlaďte povrch linolea 
jednokotoučový strojem s modrým padem a setřete vlhkým mopem. 
Naneste 2 vrstvu. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud použijete emulzi 
Jontec Linotop. 

Vliv na povrchy 
Tento prostředek by neměl být odstraňován chemickými přípravky!  
Používejte pouze na očištěné, důkladně opláchnuté a suché podlahy. 
Neřeďte a nemíchejte s jinými prostředky. 

Technické údaje 
vzhled: bílá kapalina 
relativní hustota při 20°C: 1,04 
pH (neředěný): 7,5 -8,0 
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 http://msds.diversey.com. 
 
 
 


