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Användning och dosering

Dosering i förhållande
till användning och
nedsmutsningsgrad. 

Förberedelse av
golvet: skala av
golvet, avlägsna all
smuts och gamla
dispersionsskikt.
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Låt torka mellan
applikationerna.

Polering: Kan poleras
med en skurmaskin.
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L Sprayrengöring:
spraya tunt och jämnt
på golvet, behandla
med en golvrengörare.

Emulsionspolish med flera användningsområden
■ Skyddar ■ Vårdar ■ Rengör

Produktprofil
■ LONGLIFE B250 är en mångsidig produkt som hjälper dig undvika onödig hantering och reducera tidsåtgång och

kostnader.
■ LONGLIFE B250 bildar ett robust, halkfritt (enligt DIN51131) skyddande skikt med en lätt glans.
■ Passar alla vättentäta golv, särskilt där det finns behov av en halkfri yta.
■ LONGLIFE B250 skyddar golvet mot slitage och bevarar det genom en kombination av rengöring och golvvård.
■ LONGLIFE B250:s specifika sammansättning gör den lämplig för underhållsrengöring. Den appliceras snabbt och lätt.
■ Att polera golvet (400–1 000 RPM) då och då förbättrar utseendet och gör den applicerade skyddsfilmen mer

kompakt, så att den skyddar mot slitage under längre tid.

Användningsområde
■ LONGLIFE B250 passar perfekt för flera olika typer av golv, även med beläggning, såsom PVC, linoleum,

elastomerlager osv.
■ Får inte användas på oförseglat trä eller polerade stengolv.
■ Perfekt för skolor, administrationslokaler, lager och industri.

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produktion

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Bare for yrkesbrukere. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.
Förvaring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Frostfølsomt.
Miljö: Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom.

Försäljningsenheter

Ordernr. 713460  2 x 5 L

pH-värde 8

Din betrodda partner på plats


