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Opis
TASKI Jontec Nobile Plus se uporablja za mokro kristalizacijo in zaščito kamnitih talnih 
površin na kalcijevi osnovi.

Ključne lastnosti
• Zaradi kombinacije kemičnih in mehanskih lastnosti hitro daje zrcalni sijaj
• Zmanjšuje propustnost vode in umazanije, kar poenostavi dnevno čiščenje in 

vzdrževanje
• Povečuje kontrastnost  in stopnjuje naravni izgled kamna
• Občutno izboljša odpornost na zdrse

Prednosti
• Zasnovano za visoko učinkovito mokro kristalizacijo
• Vsebuje drobno zrnate brusilne komponente za povečano mehansko poliranje
• Zelo močno delovanje

Navodila za uporabo
Odmerjanje
Iz 3 delov praška in 1 dela vode pripravite raztopino. Prašku počasi dodajajte vodo in 
stresajte, da nastane homogena pasta. Prosimo, zagotovite energično stresanje paste 
in tako ustvarite enakomerno porazdelitev. Pred nanosom paste na površino mešanico 
ustrezno pretresite, da se kristali  ne posedejo  in se ustrezno razporedijo po tleh.

Nanos
1. Če so na tleh vidne praske in poškodbe, površino 2 minuti  po m² brusite z 

diamantno blazinico P400, nato pa pred izvedbo kristalizacije nadaljujte še z 
brušenjem 5 minut po m² z diamantno blazinico P1800 ali P2000.

2. Uporabite 1% nevtralne čistilne raztopine in površino očistite z enokolutnim 
strojem z rdečim filcem. Nato površino posesajte. Za odstranitev vseh delcev 
umazanije zagotovite primerno vodo za izpiranje. Pasto pripravite iz 3 delov 
Nobile Plus in 1 dela vode. Na m² uporabite 40 gramov paste. 

3. Tla navlažite z mokrim mopom. Zagotovite, da je mop le vlažen, da na tleh ne 
ostaja presežek vode. Izjemno pomembno je, da so tla pred nanosom TASKI 
Jontec Nobile Plus rahlo vlažna.

4. Pasto razprostite v središče področja nanosa. Neposredno na pasto namestite 
enokolutni stroj z nizkimi obrati, težak najmanj 50 kg, z rdečim filcem.

5. Pričnite z enakomernim razporejanjem paste na celotno površino, ki jo želite 
obdelati.

6. Obdelujte 3-4 minute/m². Pasta se ne sme zasušiti. Kadarkoli je potrebno, 
potresite nekaj vode, da ohranite pasto kremasto.

7. Ob koncu kristalizacije s svežo vodo razredčite brozgo in jo posesajte s sesalcem 
za mokro sesanje. Za zagotovitev popolnega izpiranja izdelka površino zalijte in 
obdelajte z veliko nevtralne čistilne raztopine. Raztopino odstranite s sesalcem za 
mokro sesanje.

8. Ko se tla popolnoma posušijo, jih suho obdelajte z enokolutnim strojem, pri obratih 
200-1500/min., z mehkim, belim filcem.
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Tehnični podatki

Osnova SKU
Opis/Velikosti 
pakiranja Razpršilka Vedro Izgled

pH vrednost 
čisto

pH vrednost ob 
uporabi Relativna gostota (20C)

Koncentrat 100878707
100918757

Jontec Nobile Plus 5kg n.a. n.a. Bel prašek n.a. < 2 1g/ml

Navedeni podatki so tipični za normalno proizvodnjo in ne specificirajo proizvoda.

Varno ravnanje in podatki o shranjevanju
Celotna navodila za ravnanje z izdelkom in njegovo shranjevanje so navedena v ločenem Varnostnem listu izdelka. Samo za 
profesionalne uporabnike / specialiste.

Primernost izdelka
Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na kisline.

Okoljevarstvena informacija
Površinsko aktivne snovi v tem izdelku so skladno z zahtevami Direktiv EU 73/404/EEC in 73/405/EEC ter njunih poznejših dopolnil 
biološko razgradljive.
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