
LONGLIFE complete

Oplysninger om
bæredygghed

Bæredygg udvikling og
fremslling

EMAS:
■ Løbende forbedring af

miljøpræstaonen
■ Årlig

æredygghedsrapport
■ Forvaltning af energi og

vand
■ Social reærdighed

DIN ISO 14001:
■ Løbende forbedringer

indenfor mindskning af
spild og CO2-emissioner
samt besparelser
på energi-, vand- og
materialeforbrug.

DIN ISO 50001:
■ Løbende forbedring af

energiforvaltningen:
præstaon, effekvitet,
sikkerhed, anvendelse og
forbrug.

A.I.S.E. - forpligtelser:
■ Sikker og bæredygg

fremslling af
rengøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Løbende forbedring af

ledelsesprocesser og
kundelfredshed

■ Etableret
kvalitetshåndteringssystem
indenfor
produktudvikling og -
fremslling

Ultraydende gulvpolish

■ Økoeffekv ydeevne med økoeffekvt produktdesign

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringsevne

■ Udviklet l at opfylde det østrigske økologimærke
■ Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giige og skadelige materialer
■  Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentraon

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen
■ Fremslling ved omfaende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op

l 100% vandkra, solenergi og geotermisk energi.
■ Akv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Tradionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling
■ Over 25 års pionerarbejde indenfor bæredygg udvikling
■ Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
■ Varemærket nyder llid

Professionel brugeruddannelse og støe hos kunden l Bæredygge Hygiejneløsninger
■ Omfaende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
■ Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger opmerer Deres forretnings- og

rengøringsprocedurer
■ Større serviceværdi og styrket firmarenommé



LONGLIFE complete

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Dosis eer
anvendelsesområde.
Følg nedenstående
anvisninger.

Forberedelse af
gulvet: afrens gulvet,
ern al snavs og gamle
dispersionslag.
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behandling: påfør 2-3
tynde ogensartede
lag. Tørredmellem
påføringernemindst 30
min.
Store områder: arbejd
i sekoner og påfør
vådt i vådt. Forbrug:
ca. 2l/100m². 
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L Genopfriskning af
belægning: ern små
skrammer ved hjælp af
sprøjterensningsmetoden
og en højhasgheds-
maskine med rød
pude. 

Ultraydende gulvpolish
■ Fuldstændig økonomi ■ Fuldstændig sikkerhed ■ Fuldstændig fleksibilitet 

Produktprofil

■ LONGLIFE complete giver den fuldstændige løsning l overfladebehandling af højeste kvalitet af hårde og elasske
gulve kombineret med enestående miljømæssige egenskaber.

■ LONGLIFE complete sikrer enestående holdbarhed og modstandsevne selv mod alkohol og huddesinfek onsmidler
samt en langdsholdbar, behagelig fremtræden og glans, derved forbedres arbejdssikkerheden.

■ LONGLIFE complete er helt brugersikkert pga. sin dsbesparende bearbejdning selv på fugge linoleums gulve, dets
reducerede skridfare under afrensning og dets brugervenlighed. Dets cerficering i overens stemmelse med DIN
18032-2 bekræer fremragende skridsikkerhed.

■ LONGLIFE complete er lige så fleksibelt som en elassk belægning, ekstremt klæbende og elassk og der for egnet l
elastomer (gummi) gulve og områder med høj belastning.

■ Dee produkt virker ideelt i et system med LINAX complete, som nemt ernerLONGLIFE complete polymerfilm selv i
flere lag.

■ Ved at opgive farlige ingredienser som f.eks. fosfater, EDTA, NTA, parfume ogfarve, tager LINAX complete ansvaret for
kommende generaoner.

Anvendelsesområde

■ LONGLIFE complete er egnet l universel anvendelse på alle gulvmaterialer, der kan belægges, især elasske
gulvbelægninger fremsllet af PVC, linoleum, naturgummi og andre særlige synteske materialer.

■ Det kan anbefales l meget brugte områder, for eksempel hospitaler, skoler, detailmarkeder, luhavne,
indgangsparer osv., hvor høj slidstyrke og lang holdbarhed af belægningen er påkrævet.

■ Bør ikke anvendes på polerede stengulve, keramiske plader eller ubehandlet træ.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug. Opbevares ulgængeligt for børn. Bland ikke produktet med andre produkter.
Undgå indånding af dee spraymiddel Kontroller først for materialeforligelighed på et sted, der ikke kan ses. For
yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Opbevarings- og transporemperaturen af
LONGLIFE complete må ikke oversge 30°C. Er ømfindtlig overfor frost.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen. En korrekt dosering er billigere
ogminimerer miljøbelastningen.

Salgsenheder

Ordner No. 712513  2 x 5 L

pH-værdi 8

Deres betroede partner hos Dem selv

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


