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TASKI Jontec TimeSaver
Powłoka polimerowa o podwyższonej wytrzymałości.

Opis
TASKI Jontec TimeSaver to wysoko połyskowa, super wytrzymała powłoka 
zabezpieczająca do większości typów podłóg wodoodpornych. Posiada bardzo 
delikatny zapach, dzięki czemu jest idealnym produktem do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej, w salach szpitalnych, w sieciach sprzedaży detalicznej 
oraz obiektach czynnych 24h na dobę.
TASKI Jontec TimeSaver, dzięki specjalnie opracowanej formule, zawiera duże
ilości części stałych. Dzięki temu, pomimo stosowania mniejszej ilości warstw
w stosunku do tradycyjnych powłok, zapewnia uzyskanie lepszych efektów.
Powłoka ta wykazuje bardzo dużą odporność na zarysowania, ścieranie oraz 
ślady po obuwiu. Dzięki takim właściwościom, podłoga zachowuje lepszy wygląd 
przez dłuższy okres czasu. Duża odporność powłoki na zarysowania wydłuża 
również okres czasu, po jakim należy wykonać gruntowne zdzieranie powłok i ich
ponowne nałożenie. 
TASKI Jontec TimeSaver zapewnia lepszy wygląd podłogi na dłuższy czas, nie 
wymaga częstej pielęgnacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu i nakładu 
pracy niezbędnego do wykonania czynności z tym preparatem.

Cechy
•    duża zawartość części stałej;
•    zapewnia wysoki połysk podłogi, nawet przy nałożeniu mniejszej ilości warstw 
     produktu;
•    nie wymaga częstej pielęgnacji, zapewnia długotrwałą ochronę podłogi;
•    odporna na zarysowania i ślady po obuwiu;
•    delikatny, ledwie wyczuwalny zapach sprawia, iż jest to produkt idealny do 
     stosowania na obszarach otwartych i obiektach użyteczności publicznej;
•    spełnia standardy ASTM D-2047 w zakresie współczynnika tarcia statycznego;

Właściwości
Postać:     mleczno-biała ciecz
Gęstość w 20°C:   ok. 1,08 g/cm³
pH (koncentrat):    ok. 8,2

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą 
ulec zmianie. Nie należy ich traktować specyfikacji produktu.
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Sposób użycia
Dozowanie: Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać!

Zastosowanie:
Przygotowanie podłogi:  Przed nałożeniem TASKI Jontec TimeSaver należy podłogę przygotować. W tym 
celu, usunąć z podłogi wszelkie warstwy powłok przy pomocy odpowiedniego zdzieracza firmy Diversey. 
Podłogę dokładnie spłukać czystą wodą (jeżeli to konieczne) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Nakładanie powłok:  Nanieść produkt na podłogę, a następnie rozprowadzić go równomiernie za pomocą 
aplikatora, zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1 - 1,5 metra. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, 
podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia (20 - 30 minut). Biała barwa TASKI Jontec TimeSaver, pozwala 
na szybkie zlokalizowanie miejsc, na których powłoka nie została nałożona i ich szybkie skorygowanie. Smugi
widoczne po nałożeniu powłoki, znikną podczas wysychania. 
Na większości podłóg wodoodpornych wystarczy nałożenie 2 warstw powłoki. Na podłogach niejednorodnych 
(np.: kamień, lastryko, linoleum) należy przed położeniem TASKI Jontec TimeSaver, zastosować odpowiedni 
podkład. Podłogę należy pozostawić na 24h, a następnie wypolerować ją. Czynność ta podniesie połysk podłogi 
oraz jej właściwości antypoślizgowe.
Zdzieranie powierzchniowe i ponowne nakładanie powłok:  Aby zapewnić dłuższą żywotność i ochronę podłogi,
należy co pewien czas wykonać zdzieranie powierzchniowe, a następnie ponownie nałożyć 1 warstwę TASKI 
Jontec TameSaver. Stare warstwy usunąć odpowiednim produktem do zdzierania powierzchniowego z oferty
firmy Diversey. Podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia i nałożyć 1 warstwę TASKI Jontec TimeSaver. 
Wykonywanie całego procesu w ten właśnie sposób, zapewni świeży wygląd podłodze oraz wydłuży okres czasu, 
po jakim należy przeprowadzić gruntowne zdzieranie.

 
 

Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Większe ilości przekazywać do
utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

 

Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach,
w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich tempera-
turach. 

 
Środki ostrożności
Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy
z preparatem TASKI Jontec TimeSaver znajdują się w karcie charakterystyki.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, 
dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy. 

 


