
Jontec Lenio 
Віск для дерев'яних підлог на водній основі
Віск для дерев'яних підлог на водній основі. Підходить для незахищених і захищених дерев'яних 
підлог, незалежно від того, чи вони необроблені або покриті лаком.

Основні властивості:
- очищає, забезпечує догляд, і захищає дерев'яні підлоги будь-якого типу;
- утворює захисну плівку, яку можна полірувати і яка запобігає ковзанню;
- не містить розчинників.

Переваги:
- Захищає підлогу від вологості на рівні рідкого будівельного розчину (особливо необроблену і 
покриту лаком паркетну підлогу).
 -  Створює красиве, шовковисте захисне покриття, яке також забезпечує безпеку ходіння.
 -   Екологічно безпечний і простий у застосуванні (аплікатори / полірувальні пади легко 
промиваються водою).

Інструкція по застосуванню
Засіб готовий до використання. При застосуванні методом розпилення використовуйте 0,25 л на 
0,5 л розчину (50%). Первинна обробка: при обробці дерева із спеціальним захисним покриттям 
налийте засіб в розпилювальний пристрій однодискової машини, обладнаної червоним 
полірувальним кругом, і обробіть підлогу за допомогою розпилювача. При обробці дерева без 
спеціального захисного покриття нанесіть один тонкий шар за допомогою аплікатора для 
нанесення полірувального покриття. Зачекайте, поки підлога не висохне, потім відразу ж 
відполіруйте його. Може знадобитися другий шар (проведіть матову обробку між нанесенням 2 
шарів). Наносити другий шар тільки тоді, коли перший шар повністю висохне. Після того, як 
підлога висохне, відполіруйте всю поверхню за допомогою білого або червоного полірувального 
паду, щоб ущільнити плівку. Прибирання за допомогою розпилювача: налийте засіб в  
розпилювальний пристрій однодискової машини, обладнаної відповідним полірувальним падом, і 
обробіть підлогу. Після висихання, відполіруйте всю поверхню, щоб вона виглядала більш 
однорідною / для більш рівномірного блиску. Видалення плям / догляд: налийте засіб в 
розпилювальний пристрій однодискової машини, обладнаної відповідним полірувальним падом, і 
нанесіть засіб тільки на плями / забруднені ділянки. Після короткого часу  висихання,  
відполіруйте всю поверхню, щоб вона виглядала більш однорідною / для більш рівномірного 
блиску. Видалення покриття: очистіть поверхню за допомогою Taski Jontec Solve за допомогою 
однодискової машини, обладнаної синім полірувальним падом.

Сумісніть
Важливо! Добре збовтувати засіб перед застосуванням. Не зберігайте та не використовуйте його 
при температурах нижче 5 ° С. Залежно від жвавості руху, спочатку, при первинному використанні 
засобу може знадобитися здійснити кілька циклів розпилення і полірування / ущільнення; пізніше 
інтервали між циклами можуть збільшуватися. Застосовуйте миючі водні розчини в дуже 
невеликих кількостях і завжди негайно збирайте їх вручну або за допомогою водососу.

Технічні дані:
Зовнішній вигляд :              молочно-біла рідина
Відносна густина [20°C]:    1,00
pH в нерозб. вигляді :         3,8 – 4,3
Наведені вище дані звичайні при нормальному виробництві і не повинні розглядатися як 
специфікація .
Безпечне поводження і зберігання
Повне керівництво по поводженню з справжнім засобом під час і по його використанні 
представлено в окремій таблиці Параметрів Технологічної Безпеки (MSDS). Тільки для 
професійного використання / для професіоналів.
Зберігання
Зберігати в фабричних закритих контейнерах далеко від зон високих або низьких температур.
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