
TASKI® Jontec Technique 
Vloerverzegelaar

Omschrijving
Semi permanente vloerverzegelaar voor de basisbehandeling van bijna alle soorten 
poreuze, harde vloeren. Specifieke polymeren zorgen voor een goed poriënvullend 
vermogen, vergemakkelijken de hechting en dragen bij aan de vermindering van gebruik 
van meerdere lagen vloeremulsie. Door te zorgen voor een goede hechting, zullen 
volgende vloeremulsies langer meegaan.

Eigenschappen
• Verbetert hechting

• Semi-permanente laag

• Poriënvullend

• Vermindert het verbruik van toplagen

Voordelen
• Ideaal voor gebruik op de meeste moeilijke materialen, vloeren en overige oppervlakken

• Toplagen kunnen selectief verwijderd worden, zonder de verzegelaar aan te tasten

• Voorbereiding op poreuze en beschadigde vloeren om het aanbrengen van toplagen 
te vergemakkelijken

• Spaart het gebruik van de vloeremulsies als toplaag

• Geschikt voor traditionele toepassingen met een vlakmop, mop en emmer of met 
standaard wasverdelers

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
TASKI Jontec Technique is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over 
dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en 
minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

Toepassing
Behandel uitsluitend gestripte, diep gereinigde en compleet droge vloeren. Het product 
zorgvuldig op de vloer gieten en het gelijkmatig over de vloer verdelen (in nog natte 
overlappende banen van 1-1,5m). Laat de vloer volledig drogen (doorgaans 20-40 
minuten). Bij zeer poreuze vloeren een tweede laag aanbrengen nadat de vloer droog is. 
Laat opnieuw volledig drogen en breng naar behoefte verdere lagen aan van Diversey 
Care standaard vloeremulsies, totdat het gewenste uiterlijk is bereikt. 
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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.sealedair.com/. 

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen onder 5°C.

Veilig gebruik
Behandel uitsluitend diep gereinigde, nagespoelde en compleet droge vloeren. Niet gebruiken op houten vloeren. Alleen gebruiken op 
compleet uitgedroogd cement en vloeren van gewapende beton.
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Technische gegevens

Platform Artikelnummer Omschrijving/Verpakking Gebruiksklaar Uiterlijke kenmerken pH waarde (onverdund) pH waarde (verdund)
Relatieve  
dichtheid (20°C)

Standaard 
concentraat

7513198 TASKI Jontec Technique 
2 x 5L 

100% Melkwitte vloeistof ≈ 9 ≈ 9 1.03 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.


