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Kasutamine ja doseerimine

Doseerige vastavalt
kasutusotstarbele.
Järgige allolevaid
juhiseid.

Põrandate
ettevalmistamine:
põranda polituurikihi,
mustuse ja vana
dispersioonikihi
eemaldamine. 
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kandke peale 2–3
õhukestja ühtlast kihti.
Kuivamisaegvähemalt
30 minpärast
kasutamist.
Suured pinnad:
töötage jaokaupa
ja kandke märjalt
pinnale. Kulu: umbes 2
L / 100 m².
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L Pealmise kihi
eemaldamine:
pihustage põrandale
ning töödelge
ühekettalise seadme ja
sobiva padjaga. 

Pärast piisavat
kuivamisaega (üks
päev) poleerige
ülikõrge kiirusega
meetodil (>1000 U).

Tugeva läikega kauapüsiv poleerimisemulsioon
■ Kauapüsiv ■ Tugeva läikega ■ Lihtne kasutada

Toote profiil
■ LONGLIFE Diamond on tugeva läikega ja vastupidav poleerimisemulsioon, mis kaitseb põrandaid ning on

kulumiskindel.
■ Aega ja raha säästvat LONGLIFE Diamondit soovitatakse siis, kui eesmärgiks on suurepärane ilme või vastupidav

kaitsekiht.
■ Ohutuse seisukohast on LONGLIFE Diamond libisemiskindel tänu selle tugevatoimelistele hoolduskomponentidele

(DIN 51131 kohaselt) isegi tiheda kasutamise korral.
■ Ühtlase lihvi tagav LONGLIFE Diamond peab väga hästi vastu kontsajälgedele ja mustusele isegi suure kulutamise

korral.
■ Kiire poleerimine suurendab vastupidavust, vähendab uue mustuse teket ja aitab puhtust hoida.
■ LONGLIFE Diamondiga saab põrandaid kiiresti ja lihtsalt poleerida, see katab suurepäraselt ja annab ilusa läike.

Kasutusala
■ LONGLIFE Diamond on tugev ja äärmiselt vastupidav polümeerdispersioon ning sobib väga hästi PVC, linoleumi,

spetsiifiliste plastkatete jms hooldamiseks.
■ Mitte kasutada pinnatöötluseta puidul ega poleeritud kivipõrandatel.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Kaitsta külmumise eest.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 713364  2 x 5 L

pH-väärtus: 9

Teie usaldusväärne partner


