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Omschrijving
TASKI Jontec TimeSaver is een hoogglanzende zeer sterke vloeremulsie voor de meeste 
type waterbestendige harde vloeren. Door zijn minimale geur is het product ideaal toe te 
passen in bijvoorbeeld openbare ruimtes, wachtkamers en 24-uurs faciliteiten. 

Speciale formule met een zeer hoog percentage vaste stoffen van een unieke Diversey 
Care polymeer. TASKI Jontec TimeSaver geeft een superieure glans in vergelijking 
met standaard vloeremulsies, zelfs met minder lagen. Ondanks het hoge gehalte aan 
vaste stoffen kan het product met normaal gebruikelijke wasverdelers worden ingezet. 
De beschermlaag is uitstekend bestand tegen krassen, schop- en zwarte hakstrepen. 
Hierdoor blijft de vloer er langer mooi uitzien en heeft minder onderhoud nodig. De 
hoge weerstand tegen krassen zorgt ervoor dat volledig strippen en recoaten kan 
worden uitgesteld. Voor nog meer besparing kunt u de vloer topstrippen en recoaten met 
slechts één laag. Dit zal de levensduur van de beschermingslaag significant verhogen. 
U bespaart tijd op de toepassing, het onderhoud en het duurt bovendien langer voordat 
opnieuw volledig strippen weer nodig is.  

Eigenschappen
• Zeer hoog percentage vaste stoffen, unieke polymeer

• Meer glans met minder lagen

• Uitstekende weerstand tegen krassen en zwarte hakstrepen

• Weinig geur

• Ondoorschijnend witte emulsie

Voordelen
• Een nieuwe categorie vloeremulsie

• Tijdsbesparing tijdens het aanbrengen met bovendien een mooier resultaat

• Duurzamer met een beter uiterlijk en minder onderhoud

• Perfect toepasbaar in openbare ruimten

• Ideaal tijdens het aanbrengen. De witte vloeistof zorgt ervoor dat er geen plekken 
worden overgeslagen en het geeft na het opdrogen een heldere beschermlaag

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
TASKI Jontec TimeSaver is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over 
dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en 
minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.
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Toepassing
Voorbereiding:
Strip de vloer met een Diversey Care vloerstripper, spoel grondig na en laat de vloer volledig drogen.

Toepassing: 
Giet het product zorgvuldig op de vloer en verdeel gelijkmatig met een wasverdeler in banen van 1-1,5 m terwijl de vloer nog nat is. 
Laat volledig drogen (20-30 minuten) alvorens een tweede laag op dezelfde manier aan te brengen. De witte kleur van TASKI Jontec 
TimeSaver zorgt er tijdens het aanbrengen voor dat gemiste plekken direct zichtbaar zijn. Aanzetten verdwijnen tijdens het drogen. 
Afhankelijk van de poreusheid van de vloer zijn twee lagen meestal voldoende. Op niet-homogene vloeren (bijvoorbeeld steen, terrazzo, 
linoleum) voorafgaand aan toepassing van TASKI Jontec TimeSaver, één laag van een geschikte verzegelaar aanbrengen. Het wordt 
aanbevolen om de vloer 24 uur te laten rusten om vervolgens droog te wrijven om de film te verdichten en de slipweerstand te verhogen.

Topstrippen en recoaten om de levensduur van de bescherming te vergroten. Gebruik hiervoor één laag TASKI Jontec TimeSaver om 
de duur van de bescherming met enkele maanden te verlengen. Gebruik een van de Diversey Care topstrippers om één laag polymeer te 
verwijderen, laat volledig drogen en breng vervolgens één laag TASKI Jontec TimeSaver aan. De beschermingslaag zal er weer als nieuw 
uitzien! Dit stelt u in staat om de periodes tussen het volledig strippen van de vloer te verlengen.

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 diep gereinigde, nagespoelde en compleet droge vloeren. 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.

www.sealedair.com

TASKI® Jontec TimeSaver F2n
Zeer sterke vloeremulsie

© 2016 Sealed Air Corporation. Alle rechten voorbehouden. 49216 nl 04/16

Technische gegevens

Platform Artikelnummer Omschrijving/Verpakking Gebruiksklaar Uiterlijke kenmerken pH waarde (onverdund) pH waarde (verdund)
Relatieve  
dichtheid (20°C)

Standaard 
concentraat

7514160 TASKI Jontec TimeSaver 
2 x 5L

100% Melkwitte vloeistof ≈ 8 ≈ 8 1.03 g/cm³

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


