
TASKI® Jontec Linobase
Verzegelaar voor linoleum vloeren

Omschrijving
Permanente verzegelaar voor linoleum vloeren. Onderdeel van het LinoSECURE™ 
systeem. Renoveert oude en beschadigde vloeren en zorgt voor een perfecte hechting 
om verpoedering van de toplaag te voorkomen.

Eigenschappen
• Stap 2 van het gepatenteerde LinoSECURE™ systeem

• Permanente verzegelaar met zeer goede vulkracht

• Vergroot de hechting van toplagen

• Bestand tegen alkalische reinigers

Voordelen
• LinoSECURE™ systeem voor langdurige bescherming van linoleum vloeren

• Verzegelt en beschermt nieuwe linoleum vloeren. Nieuwe vloeren houden jarenlang 
een nieuw uiterlijk

• Renoveert oude en beschadigde vloeren, zorgt voor een gladde tussenlaag en brengt 
de ware kleur van de vloer terug, zelfs van versleten en verschoten linoleum

• Verzegelaar, ontwikkeld in combinatie met de toplaag TASKI Jontec Linotop, 
voorkomt dat toplagen gaan verpoederen en verlengt de duurzaamheid

• Kan worden gereinigd en hersteld indien het mechanisch beschadigd is

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

TASKI Jontec Linobase 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: 
Verdeel het product gelijkmatig over de vloer met een wasverdeler in banen van 1-1,5 m. 
Overlap de banen alleen als deze nog nat zijn.

Breng twee lagen kruislings aan, waarbij per laag minimaal 45 minuten droogtijd 
aangehouden moet worden. 

Nadat de eerste laag droog is, het linoleum matteren met een éénschijfsmachine met 
een blauwe pad. De vloer klamvochtig moppen.

Breng twee toplagen polymeeremulsie aan. Gebruik voor het beste resultaat TASKI 
Jontec Linotop vloeremulsie.
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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 7512706 TASKI Jontec Linobase 2 x 5 L 100% Melkwitte vloeistof ≈8 ≈8 1.04 g/cm³

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

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 gestripte en grondig gereinigde vloeren die volledig droog zijn. Niet gebruiken op houten vloeren. Niet buiten of op 
natte plaatsen gebruiken.


