
TASKI® Jontec Linotop
Hoogglans vloeremulsie voor linoleum

Omschrijving
Slipbestendige hoogglans vloeremulsie, speciaal ontwikkeld voor oude en beschadigde 
linoleum vloeren. Onderdeel van het LinoSECURE™ systeem. Universeel te onderhouden.

Eigenschappen
• Stap 3 van het gepatenteerde LinoSECURE™ systeem

• Duurzame hoogglans vloeremulsie

• Goede bestendigheid tegen schop- en hakstrepen

• Eenvoudig te onderhouden

• Slipbestendig volgens de internationale standaard (ASTM D-2047-99)

Voordelen
• LinoSECURE™  systeem voor het herstellen en beschermen van oude en beschadigde 

linoleum vloeren

• Voorziet de vloer van een beschermende heldere hoogglans laag 

• Goed opwrijfbaar waardoor de meeste strepen verwijderd worden

• Geschikt voor dagelijkse reiniging

• Stroef, dus veilig

Gebruiksaanwijzing

Dosering:
TASKI Jontec Linotop 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: 
• Voor het beste resultaat breng eerst twee lagen TASKI Jontec Linobase aan op de vloer

• Giet zorgvuldig TASKI Jontec Linotop 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

• Laat de vloer volledig drogen alvorens een volgende laag aan te brengen

• Breng de tweede laag kruislings aan

• Breng minimaal twee lagen aan op niet poreuze vlakke vloeren

• Drie lagen zijn doorgaans voldoende voor poreuze vloeren
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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 verdunnen of mengen met andere producten. Niet 
gebruiken op vloeren met reliëf en onbehandeld hout of kurk. Vraag advies voor gebruik op rubberen vloeren met profiel. Niet buiten of op 
natte plaatsen gebruiken.

Goedkeuringen
Getest op slipbestendigheid volgens ASTM D-2047. Volledig verslag van alcohol en desinfectie op aanvraag beschikbaar.
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TASKI® Jontec Linotop F2m
Hoogglans vloeremulsie voor linoleum

Technische gegevens

Platform Artikelnummer Omschrijving/Verpakking Gebruiksklaar Uiterlijke kenmerken
pH waarde 
(onverdund)

pH waarde 
(verdund)

Relatieve  
dichtheid (20°C)

Standaard concentraat 7512713 TASKI Jontec Linotop 2 x 5 L 100% Melkwitte vloeistof ≈9 ≈9 1.03 g/cm³


