
LONGLIFE complete

Hållbarhetsinformaon

Hållbar utveckling och
produkon

EMAS:
■ Konnuerlig förbäring

av miljöprestanda 
■ Årlig

hållbarhetsredovisning 
■ Energi- och

vaenhantering
■ Social rävisa 

DIN ISO 14001:
■ Konnuerliga

förbäringar för a
minska avfall och CO2-
utsläpp samt besparing
av energi, vaen- och
materialförbrukning 

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig förbäring

av energihantering:
prestanda, effekvitet,
säkerhet, användning och
konsumon. 

A.I.S.E. - Charter:
■ Säker och hållbar

llverkning av
rengöringsprodukter 

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig förbäring

av hanteringsprocesser
och kundnöjdhet 

■ Etablerat
kvalitetshanteringssystem
i produktutveckling och
produkon 

Ultrapresterande golvpolish

■ Miljöeffekv prestanda med miljöeffekv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt

■ Utvecklad för a uppfylla kraven i österrikiska Ecolabel
■ Fullständigt uteslutande av giiga och skadliga material
■ Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentraon 

Intensiv användning av förnybara resurser - konnuerlig ökning av återanvändningsandelen
■ Produkon med omfaande användning av förnybara råvaror och energi med hjälp av 100 %

vaenkra, solenergi och jordvärme
■ Akv vaenhantering upprähåller egen färsk- och avloppsvaenrening

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Tradionell tysk kvalitet - driver din hållbara affärsutveckling
■ Mer än 25 år som föregångare inom hållbar produktutveckling
■ Smarta hygienlösningar säkerställer lönsam llväxt
■ Betro varumärk

Professionell användarutbildning och support på plats för hållbara hygienlösningar
■ Omfaande kunskapsöverföring genom kvalificerade rengöringskonsulter
■ Anpassade hygienplaner och rengöringsrekommendaoner opmerar din verksamhet och

rengöringsruner
■ Ökat servicevärde och stärkt företagsrykte



LONGLIFE complete

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosera i
förhållande ll
användningsområde.
Följ anvisningarna
nedan.

Förberedelse av
golvet: skala av
golvet, avlägsna all
smuts och gamla
dispersionsskikt.
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applicera 2-3
tunnaoch likformade
skikt.Torkd mellan
applikaonernaminst
30 min.
Större ytor: arbeta
i sekoner och
applicera vå i vå.
Användning: ung. 2 L /
100 m². 
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L Mindre reparaoner:
ta bort läa repor med
sprejrengöringsmetoden
och en höghasghets-
maskin med röd
rondell. 

Ultrapresterande golvpolish
■ Fullständig ekonomi ■ Fullständig säkerhet ■ Fullständig flexibilitet

Produktprofil

■ LONGLIFE complete llhandahåller den fullständiga lösningen för högsta standarder vid beläggning av hårda och
elasska golv kombinerat med enastående miljöegenskaper

■ Samdigt som arbetssäkerheten förbäras, ger LONGLIFE complete utomordentlig slitstyrka och motståndskra även
mot alkohol och huddesinfekonsmedel samt även e långvarigt trevligt utseende och glans.

■ LONGLIFE complete är helt användarsäkert tack vare dess dsbesparande bearbetningsegenskaper även på fukga
linoleumgolv, dess låga halkrisk under stripping och enkel-a-använda-egenskaper. Dess cerfiering i enlighet med
DIN18032-2 bevisar enastående anhalkegenskaper.

■ LONGLIFE complete är lika flexibelt som en elassk beläggning, extremt adhesivt och elasskt och därför passande
för elastomer (gummi) golvbeläggning och områden med hög punktbelastning.

■ Denna produkt fungerar idealiskt i e system med LINAX complete, vilket även enkelt avlägsnar flera lager LONGLIFE
complete polymerfilm.

■ Genom a helt utesluta farliga ingredienser så som zink, TBEP och fluorerade utjämningsmassor, tar LONGLIFE
complete ansvar för kommande generaoner.

Användningsområde

■ LONGLIFE complete passar för universal användning på alla beläggningsbara golv, i synnerhet elasska golv gjorda av
PVC, linoleum, naturgummi och andra speciella synteska material.

■ Speciellt rekommenderat för områden med hög besöksfrekvens, t.ex. sjukhus, skolor, stormarknader, flyg platser,
entréer etc. där hög slitstyrka och lång livslängd för beläggningen krävs.

■ Ska inte användas på polerade stengolv, klinkers eller på öppna trägolv.

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. Förvaras oåtkomligt för barn. Blanda inte med andra produkter. Prova i förväg
materialets tålighet på e diskret ställe. För mer informaon, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Lagrings- och transporemperaturen för LONGLIFE
complete får inte översga 30°C. Frostkänslig.
Miljö: Lämna bara in helt tom förpackning ll återvinning. Rä dosering sparar pengar och minimerarmiljöpåverkan.

Försäljningsenheter

Ordernr. 712513  2 x 5 L

pH-värde 8

Din betrodda partner på plats

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


