
 
 
TASKI Jontec Eternum  
Läikiv põrandavaha 
 
 
 
 
 
Kirjeldus  
Läikiv põrandavaha kõigile vett taluvatele kõvadele põrandatele. Spetsiaalselt 
välja töötatud kasutamiseks suure käidavusega ruumides ja kohtades, mida 
ei ole peale vahatamist võimalik regulaarselt hooldada. 
 
Põhiomadused  

� Läikiv   
� Hea kulumiskindlusega  
� Sobib hästi kohtadesse, mida ei ole peale vahatamist 

võimalik regulaarselt hooldada   
� Kerge peale kanda, kuivab kiiresti  
� Libisemiskindel  

 
Eelised  

� Moodustab pinnale hea kulumiskindlusega läikiva kaitsekihi   
� Vahatatud pind on kergesti värskendatav polümeere sisaldava 

põrandahooldusainega  
� Regulaarne põranda hooldus ja värskendamine pikendavad 

oluliselt vaha kestvusaega   
� Täidab põhjamaade Luigemärgi nõuded  

 
Kasutusjuhised  
Doseerimine: 
Kasutusvalmis. Kasutatakse lahjendamata. 
Ühest liitrist vahast piisab umbes 25 – 50 m2 katmiseks (sõltub 
põranda poorsusest ja vanusest).  
Kasutamine:  
Enne põranda vahatamist peab vana vaha olema täielikult eemaldatud ning 
põrand puhas ja kuiv. Vala vajaminev kogus vaha põrandale ja jaota see 
puhta märja poleerimislapi või –käsnaga ribadesse, mille ääred kattuvad. 
Kanna põrandale 1 – 3 kihti vaha sõltuvalt põranda poorsusest. Iga kihi järel 
lasta põrandal korralikult kuivada. Väga kulunud ja poorseid põrandaid tuleks 
enne vahatamist töödelda alusvahaga (Jontec Technique free).  
Pindmine puhastamine ja kohtvahatamine:  
Pindmist puhastamist ja kohtvahatamist soovitatakse kasutada juhul, kui 
vahapind on osaliselt kulunud aga põrandapoorides olev vahakiht on korras. 
Pindmisel puhastamisel eemaldatakse põrandalt kinnitunud mustus ning 
tasandatakse ja eemaldatakse kulunud vahapind. Puhastatud ja kulunud alale 
kantakse uus vahakiht.  
Vaata lisateavet Jontec Forward free tootelehelt ja tutvu ka 
JD Põrandamaterjalide hooldusjuhendiga. 
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TASKI Jontec Eternum 
 
Hooldus:  
Regulaarne igapäevakoristus ning põrandapindade hooldus pikendavad vaha kestvust ja lükkavad edasi pinna-
ning põhipesu vajadust. Kasuta igapäevakoristuses vaheldumisi käsi- ja masinmeetodit ja hoolda vahatatud 
pinda regulaarselt põrandahooldusmasinaga Jontec Tensol free conc., Jontec Extra või Jontec Restore – 
hooldusainega. Lisainformatsiooni erinevate põrandamaterjalide hooldamise kohta saab JD Põrandamaterjalide 
hooldusjuhendist.  
NB!  
Säilitada ja kasutada toatemperatuuril. Säilitada originaalpakendis. Ei tohi kasutada linoleum-, töötlemata puit- ja 
korkpõrandatel. 
 
Tehnilised andmed  
Välimus: valge piimjas vedelik 
Suhteline tihedus [20°C]: 1,03 
pH, lahjendamata: 8,2 – 8,7 
Ülaltoodud andmed on tüüpilised suurused. Tegemist ei ole spetsifikatsiooniga. 
Koostis:  
Polümeerid, vahad, vaigud ja pehmendusained 
Mitteioonsed tensiidid <5% Säilitusaine (methyl 
isothiazolinone) 
 
Ohutu käitlemine ja säilitamine  
Loputa ja kuivata käed pärast ainega töötamist. Soovitav 
on kasutada kaitsekindaid ja niisutavat kreemi. 
Täielik informatsioon toote ohutu käitlemise ja kahjutustamise kohta on eraldi välja toodud ohutuskaardil. 
Ainult professionaalseks kasutamiseks.  
Säilitada originaalpakendis, kaitstuna suurte temperatuuri muutuste eest. 
 
Heakskiit  
Põhjamaade Luigemärk. Litsents nr 351009 
 
Keskkonnainformatsioon  
Plastpakendid ja –etiketid sobivad taas- või energiakasutuseks. Konteinerid ja vaadid võib tagastada 
korduskasutuseks. Kartongpakendid on taaskasutatavast materjalist, valmistatud valgendamata kiududest ja 
sisaldavad suures osas ümbertöödeldud kiude. Kasutatud toorainetest ja keskkondapuutuvatest detailidest saab 
lisainformatsiooni JohnsonDiversey Keskkonnapõhimõtteid tutvustavast esitlusest. 
 
Kasutatavad pakendi suurused  
Tootekood Pakendi suurus Pakendi tüüp 
7513327 2 x 5 l kanister 
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