
Jontec Eternum 

Глянцева емульсія для підлоги

Емульсія для підлоги, що забезпечує сильний блиск  і запобігає ковзанню на будь-яких гладких 
твердих водостійких підлогах.
Завдяки своїй технології, вона чудово захищає поверхні від стирання і бруду. Вона забезпечує 
скорочення витрат по догляду та подовжує термін експлуатації. Легка в застосуванні, вона 
ідеально підходить для прибирання лоббі або зон підвищеної прохідності.

Основні властивості:
- захисний шар з сильним блиском;
- міцний, тривалий захист,  що запобігає стиранню поверхні;
- проста в застосуванні, швидко висихає;
- запобігає ковзанню відповідно до міжнародних стандартів (ASTM D-2047);  
- легко відновлюється.

Переваги
• Покращує природний зовнішній вигляд підлоги, надаючи йому сильний блиск, який
зберігається протягом тривалого часу.
• Забезпечує чудовий захист від слідів тертя і бруду, навіть при підвищеному русі.
• Прекрасно лягає на підлогу більшості типів, такі як вінілові, синтетичні підлоги, лінолеум,
кам'яні підлоги, дерев'яні або коркові підлоги зі спеціальним покриттям. Емульсію можна 
наносити за допомогою швабри або аплікатора. Вона рівно розподіляється по поверхні, 
забезпечуючи ідеальну рівномірність покриття.
• Гарантує безпеку вашим співробітникам і клієнтам.

Інструкція по застосуванню
Дозування: не розводити. Засіб готовий до використання. 

Застосування
Обробляти тільки повністю очищені від попередніх покриттів поверхні, ретельно промиті і 
абсолютно сухі. Пористі та пошкоджені підлоги обробляйте перед застосуванням засобу TASKI 
Jontec Eternum одним із захисних покриттів Diversey.  Нанести невелику кількість засобу на 
підлогу і, поки воно не висохло, за допомогою аплікатора для нанесення полірувального 
покриття рівномірно розподілити його накладаючи один на одного смугами шириною в 1-1,5 м. 
Перш ніж таким же чином нанести додаткові шари, почекайте, поки підлога повністю висохне (20 
- 30 хвилин). На непористі, гладкі підлоги наносити два шари. Для пористих підлог зазвичай 
буває достатньо трьох шарів. Лінолеум: після того, як висохне перший шар, натріть підлогу з 
лінолеумних покриттям за допомогою однодискової машини, обладнаної синім полірувальним 
кругом, потім зробіть вологе прибирання і, перш ніж наносити додаткові шари, почекайте, поки 
підлога повністю висохне. Необхідна кількість: 20 - 40 мл /м2.

Сумісність
Важливо! Не розчиняти і не змішувати з іншими речовинами. Не використовувати для обробки 
модифікованих пластикових поверхонь (м'якого вінілу) і дерев'яних або коркових підлогах без 
спеціального покриття. Не використовувати на відкритому повітрі або у вологих зонах.

Tехничні дані:
Зовнішній вигляд: прозора зелена рідина
Відносна щільність [20 ° C]: 1,04
pH в нерозбавленому вигляді: 8,2 -8,7
Наведені вище дані звичайні при нормальному виробництві і не повинні розглядатися як 
специфікація. Тільки для професійного використання / для професіоналів.
Зберігання
Зберігати в фабричних закритих контейнерах і не зберігати при температурах нижче 5 ° С.
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