
LONGLIFE hospital

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

Gulvpolish – modstandsdygg mod
desinfekonsmiddel

■ 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 30 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 hospital

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Doseres i forhold l
påføring og graden
af lsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Ko
nc

en
tr

er
et Forberedelse af

gulvet: afrens gulvet,
ern al snavs og gamle
dispersionslag.

Indledende
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. 

Eer den betydelige
tørred (en dag)
skal der poleres vha.
ultrahøjhasghedsmetoden
(> 1000 U).

Gulvpolish – modstandsdygg mod
desinfekonsmiddel

■ Modstandsdygg over for desinfekonsmidler ■ Langdsvirkende ■ Nem at
anvende

Produktprofil

■ LONGLIFE hospital er en dispersion l plejeformål som modvirker desinfekonsmidler, beskyer gulvet og modvirker
slitage.

■ LONGLIFE hospital garanterer opmal modstandsdygghed over for alkohol og overfladedesinfekonsmidler.
■ LONGLIFE hospital anbefales l steder, hvor der ønskes et flot udseende eller en robust beskyende film.
■ Af sikkerhedsmæssige årsager er LONGLIFE hospital skridsikker takket være produktets effekve plejekomponenter

selv ved intensiv trafik.
■ Højhasghedspoleringen forøger holdbarheden og reducerer desuden genlsmudsning, så gulvet forbliver rent i

længere d.
■ LONGLIFE hospital giver et ensartet udseende og er yderst modstandsdyggt over for hælemærker og skidt selv ved

stor belastning.
■ Ved helt at undgå skadelige indholdsstoffer, som zink, TBEP, parfume og fluoriserede flydningsmidler, tager LONGLIFE

hospital ansvaret for kommende generaoner.

Anvendelsesområde

■ LONGLIFE hospital er yderst velegnet l vedligeholdelse af vandfaste gulve, særligt på sundhedsinstuoner som for
eksempel hospitaler, lægeklinikker, alderdomshjem, afvænningscentre osv.

■ Til professionel brug omfaer LONGLIFE hospital en beskyende film med opmal modstandsdygghed over for
desinfekonsmidler. I områder med doseringsenheder kan dråber af hånddesinfekonsmidler på gulvet ikke helt
undgås. På grund af den gode alkoholbestandighed forbliver den beskyende film stort set ubeskadiget eer tørring. 

■ Må ikke anvendes på uforseglet træ. Test produktet på et mindre område før anvendelse på elastomerbelægninger.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug.  For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindtlig overfor frost.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 716038  2 x 5 L

pH-værdi 8

Deres betroede partner hos Dem selv
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