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TASKI Jontec ESD
Statisch dissipatieve vloeremulsie

Productomschrijving
Statisch dissipatieve vloeremulsie speciaal ontwikkeld voor het verdelen van
statisch elektrische ladingen over het vloeroppervlak of om de elektrische lading
af te voeren op geleidende vloeren. Het product voorziet de vloer van een
beschermende hoogglans laag en kan worden onderhouden met gangbare
onderhoudsmethoden. De ideale oplossing daar waar statische ladingen een
risico vormen of voor ESD goedgekeurde vloeren om de vloer een mooi uiterlijk
te geven en om onderhoud te vergemakkelijken.

Belangrijke eigenschappen
Voorziet de vloer van een beschermende hoogglans laag
Bevat AvetranTM voor ESD eigenschappen
ESD goedgekeurd door onafhankelijke instituten
Stroef volgens internationale standaard (ASTM D-2047)

Voordelen
Beschermt de vloer tegen slijtage en vereenvoudigt het onderhoud
Vermijd het risico op statisch elektrische schokken en voorkomt hierdoor schade
aan apparatuur
Voldoet aan de minimale eisen volgens IEC 61340-5-1 en EN 100015-1
Stroef, dus veilig

Gebruiksaanwijzing

Dosering:
Het product is gebruiksklaar. Onverdund gebruiken

Toepassing:
Alleen gebruiken op volledig gestripte, nagespoelde en droge vloeren.
Behandel poreuze en beschadigde vloeren eerst met een JohnsonDiversey
verzegelaar. Giet het product over de vloer uit en verdeel direct met een
geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog
nat is. Breng altijd 3 lagen van het product aan en houdt een minimale droogtijd
tussen het opbrengen van lagen aan van 60 minuten.
Na de laatst opgebrachte laag minimaal 60 minuten wachten alvorens de vloer
te belopen.
Om de statisch dissipatieve eigenschappen te behouden recoat licht belopen
vloeren iedere 6 maanden; voorzie zwaarder belopen vloeren iedere 3 maanden
van een nieuwe laag.
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Onderhoud:
Laat altijd de vloeremulsie 48 uur uitharden alvorens nat onderhoud uit te voeren. Dagelijks de vloer stofwissen.
Om de statisch dissipatieve eigenschappen te behouden pleeg onderhoud met TASKI Jontec Destat.
Pas het onderhoud met TASKI Jontec Destat 3 keer per week toe voor gemiddeld tot zwaar belopen vloeren of
1 maal per week voor licht belopen vloeren. De vloer na onderhoud met TASKI Jontec Destat niet naspoelen
met water. Pas in ruimten met een lage relatieve luchtvochtigheid TASKI Jontec Destat minimaal 3 keer per
week toe om de statische dissipatieve eigenschappen te behouden.

Belangrijk:
Niet mengen met andere producten. Niet toepassen op vloeren met reliëf en ongelakt hout of kurk. Niet
buitenshuis of in natte ruimten gebruiken.
Volg de gebruiksaanwijzing voor toepassing en onderhoud altijd op.

Technische gegevens
Eigenschappen: melkachtige witte vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]: 1.03
pH-waarde puur: 8.6 � 9.1
Verbruik: 10-40 ml/m2

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk
Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet opslaan bij temperaturen beneden de 5°C.

Goedkeuringen
Getest volgens ASTM D-2047 voor stroefheid.
ESD goedgekeurd door het SP Swedish National Testing and Research Institute, onder nummer 230-03-0041,
test report F309115.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7512701 2 x 5 liter can


