
LONGLIFE diamond

Technische informae

Gebruik en dosering

Doseer in funce
van toepassing. Volg
de onderstaande
instruces.

Vloer voorbereiding:
Neem alle vuil weg
en verwijder oude
emulsielagen door
strippen.
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rd Basisverzorging:
Gelijkmag 2 tot 3
lagen aanbrengen.
Minimum 30 minuten
laten drogen tussen de
verschillende lagen.
Grote oppervlakken:
Werk in seces, nat
op nat overlappen.
Verbruik ongeveer 2
l /100 m².
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L Bijwerken toplaag:
Kleine krassen
verwijderen met de
spray-methode en
highspeed machine
met rode pad.

Na de droogjd (één
dag) opblokken met
de Ultra High-speed
Methode (>1000U).

Hoogglanzende, zeer duurzame verzorgingsdispersie
■ Lange levensduur ■ Hoogglans ■ Eenvoudig gebruik

Productprofiel
■ LONGLIFE diamond is een hoogglanzende en slijtage bestendige verzorgingsdispersie die de vloer langdurig

beschermt.
■ De jd- en kostenbesparende LONGLIFE diamond wordt overal aanbevolen waar een uitstekend uitzicht van de vloer

en een hardere beschermfilm is gewenst.
■ LONGLIFE diamond is veilig dankzij het anslipeffect van de krachge verzorgingscomponenten (DIN 51131), zelfs bij

veelvuldige belasngen.
■ LONGLIFE diamond gee een gelijkmag uitzicht en biedt een grote weerstand tegen hakstrepen en vuil, zelfs bij

hoge belasng.
■ Het polijsten op hoge snelheid verhoogt de duurzaamheid en reinheid en vermindert de herbevuiling.
■ LONGLIFE diamond is snel en eenvoudig aan te brengen , verspreidt zich makkelijk over de vloer en zorgt voor een

aantrekkelijke hoogglans.

Toepassingsgebied
■ LONGLIFE diamond behoort tot de harde, robuuste polymeerdispersies en is uitstekend geschikt voor onderhoud van

PVC, linoleum en vloerbedekkingen uit speciale kunststoffen kunstoffen , etc.
■ Niet gebruiken op ongelakt hout, gepolijste stenen vloeren.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik;  Voor nadere informae zie veiligheidsinformaeblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking. Vorstgevoelig.
Milieu: Uitsluitend lege verpakking verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Arkelnr. 713364  2 x 5 L
Arkelnr. 1202632  1 x 10 L

pH-waarde 9

Uw vertrouwde partner

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 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 6245 872 86
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


