
LONGLIFE diamond

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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tunnaoch likformade
skikt.Torkd mellan
applikaonernaminst
30 min.
Större ytor: arbeta
i sekoner och
applicera vå i vå.
Användning: ung. 2 L /
100 m². 

20
0 

m
L/

L Mindre reparaoner:
ta bort läa repor med
sprejrengöringsmetoden
och en höghasghets-
maskin med röd
rondell. 

Polera med Ultra High-
Speed-Method (>
1000 U) eer rimlig
torkd (en dag).

Emulsionspolish med högglänsande, varakgt resultat
■ Varakgt resultat ■ Högglänsande ■ Lä a applicera

Produktprofil
■ LONGLIFE diamond är en högglänsande emulsionspolish som skyddar golvet och står emot slitage.
■ LONGLIFE diamond sparar d och pengar och rekommenderas överallt där e rikgt snyggt golv eller en slitstark

skyddsfilm krävs.
■ För ökad säkerhet innehåller LONGLIFE diamond effekva vårdande komponenter som gör golvet halksäkert (i

enlighet med DIN 51131) även vid intensiv användning.
■ LONGLIFE diamond ger e enhetligt utseende och står emot klackmärken och smuts, även vid hög påfrestning.
■ Höghasghetspolering gör ytan ännu mer hållbar och skyddar den mot nedsmutsning så a golvet kan hållas rent

länge.
■ LONGLIFE diamond är snabbt och lä a arbeta med, flyter fint och ger e vackert, högblankt resultat.

Användningsområde
■ LONGLIFE diamond llhör gruppen hårda/starka och extremt hållbara polymerdispersioner och lämpar sig väl för

underhåll av PVC, linoleum, specifika plastbeläggningar etc.
■ Får inte användas på oförseglat trä eller polerade stengolv.

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produkon

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer informaon, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Frostkänslig.
Miljö: Lämna bara in helt  tom förpackning ll återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 702632  1 x 10 L
Ordernr. 713364  2 x 5 L

pH-värde 9

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 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


