
LONGLIFE ma

Informācija par ilg tspējību

Ilgtspējīga asba un ražošana

EMAS:
■ Nepārtraukta darbības

uzlabošana vides
aizsardzības jomā

■ Gada pārskats par
ilgtspējību

■ Enerģijas un ūdens
pārvaldība

■ Sociālais taisnīgums

DIN ISO 14001:
■ Nepārtraukta darbības

uzlabošana atkritumu un
CO2 izmešu daudzuma
samazināšanas, enerģijas,
ūdens un materiālu
taupīšanas jomā

DIN ISO 50001:
■ Nepārtraukta enerģijas

pārvaldības uzlabošana:
veiktspēja, efekvitāte,
drošība, lietošana un
patēriņš

A.I.S.E. - Charter:
■ Droša un ilgtspējīga

rīšanas produktu
ražošana

DIN ISO 9001:
■ Nepārtraukta pārvaldības

procesu un klientu
apmierinābas līmeņa
uzlabošana

■ Izstrādāta produktu
izstrādes un ražošanas
kvalitātes pārvaldības
sistēma 

Augstas efekvitātes matētu grīdas segumu
pulēšanas līdzeklis

■ Ekoefekva darbība un ekoefekvs produkta dizains

Lietotāja un vides aizsardzība, nodrošinot vislabākos rīšanas standartus

■ Izstrādāts atbilstoši Austrijas Eko marķējumam
■ Nesatur toksiskos un kaigos materialus
■ Mazāka koncentrācija nodrošina labāku iedarbību, salīdzinot ar ciem produkem 

Atjaunojamo resursu intensīva izmantošana – nepārtrauk pieaug atkārtotas izmantošanas
apjoms

■ Ražošana, izmantojot lielu daudzumu atjaunojamo izejmateriālu un 100% hidroelektrisko, saules un
ģeotermālo enerģiju

■ Atbildīga un akva ūdens pārvaldīšana, patstāvīgi veicot svaigā ūdens un notekūdeņu arīšanu

Sastāvs
Sastāvdaļu sarakstu, lūdzu, skaet drošības datu lapā.

Tradicionala vacu kvalitate – noturigas uznemejdarbibas asbas virziba
■ Celmlauzis ilgtspējīgu produktu izstrādē jau vairāk nekā 30 gadus
■ Gudri higiēnas risinājumi, kas nodrošina peļņu nesošu izaugsmi
■ Uzcams zīmols

Profesionalu lietotaju apmaciba un atbalsts objekta ilgtspejigos higienas risinajumos
■ Visaptverošu zināšanu nodošana ar kvalificētu rīšanas konsultantu palīdzību
■ Individuāli higiēnas plāni un rīšanas ieteikumi, kas opmizē jūsu uzņēmējdarbības un rīšanas

procedūras
■ Pieaugoša pakalpojuma vērba un nosprināta uzņēmuma reputācija



LONGLIFE ma

Tehniskā informācija

Lietošana un dozēšana

Dozējiet atbilstoši
daem nodaļā
"Izmantošana".
Izpildiet turpmāk
sniegtās norādes.

Pirms lietošanas
sakrat
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Sākotnējā apstrāde:
uzklājiet 2-3 plānus,
viendabīgusslāņus.
Katraslāņa nožūšanas
laiks irvismaz 30 min.

Lielas plabas:
strādājiet pa
posmiem un uzklājiet,
izmantojot metodi
„mitrs uz mitra“.
Lietošana: apm. 2 L /
100 m². 
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L Pārklājuma
atjaunošana:
likvidējiet nelielas
skrambas, izmantojot
izsmidzināšanas un
rīšanas metodi un
ātrdarbīgu iekārtu ar
sarkanu paliktni. 

Koka grīdas seguma
aizsargājošā slāņa
atjaunošanas
procedūra:
uzsmidziniet uz grīdas
un apstrādājiet ar
viendiska iekārtu un
standarta zilo uzliktni.

Augstas efekvitātes matētu grīdas segumu
pulēšanas līdzeklis

■ Noturīgs ■ Matēts izskats ■ Augstas kvalitātes kopjoša aizsardzība

Produkta apraksts

■ LONGLIFE ma nodrošina augsta snieguma izkliedi ar izciliem rezultāem.
■ LONGLIFE ma piemīt arī augstas kvalitātes kopjoša aizsardzība dabiskiem koka grīdas segumiem. Uz virsmas tas

veido izturīgu aizsardzības slāni, pagarinot virsmas darbmūžu.
■ LONGLIFE ma nodrošina lielisku izturību un pretesbu, pateicoes īpaši izstrādātai tehnoloģijai.

Speciālu polimēru izmantošana novērš aizsargslāņa aizmiglošanos pēc apkopes nolūkos veiktas rīšanas.
■ Produkts aizsargā virsmu un novērš nepieciešamību veikt regulārus un komplicētus slīpēšanas darbus virsmas

atjaunošanai.
■ Pateicoes izcilai noturībai pret spirta un dezinfekcijas līdzekļu ietekmi, kā arī slīdēšanu, LONGLIFE ma ir īpaši

piemērots izmantošanai veselības aprūpes iestādēs un visur, kur ir nepieciešams matēts izskats. Noturība pret
slīdēšanu ir serficēta saskaņā ar DIN 18032-2.

■ LONGLIFE ma nodrošinātais aizsargslānis garantē lielisku noturību kombinācijā ar augsta līmeņa elasbu un īpašu
adhēziju uz visu veidu grīdām.

■ Pateicoes LONGLIFE ma īpašajām iezīmēm, to var uzklāt arī uz nedaudz mitrām linoleja grīdām. Aizsargslāņa
atjaunošana ir iespējama, īpaši nepalielinot spīduma līmeni.

■ Šis izstrādājums ideāli darbojas sistēmā ar LINAX complete, kas viegli noņem LONGLIFE ma polimēra slāņus.
■ Pilnībā atsakoes no bīstamām sastāvdaļām, piemēram, cinka, TBEP, smaržvielām un fluorinēem izlīdzināšanas

līdzekļiem, LONGLIFE ma uzņemas atbildību par nākamajām paaudzēm.

Pielietojuma sfēra

■ LONGLIFE ma ir piemērots universālai izmantošanai uz visām apklājamām grīdām, it īpaši elasgajām, kas ir
izgatavotas no PVC, linoleja, dabīgās gumijas un ciem sintēskiem materiāliem.

■ Īpaši ieteicams bieži apmeklētām vietām, piemēram, slimnīcām, aprūpes namiem un ārstu pieņemšanas telpām, kur
nepieciešami daļēji matē pārklājumi ar augstu izturību un augstu noturību pret slīdēšanu.

■ Nav paredzēts izmantošanai uz pulētām akmens grīdām, akmens flīzēm un uz neapstrādāta koka.
■ To var arī izmantot grīdas segumiem, kas apstrādā ar TIMBER natura.

Produkta drošiba, uzglabašana un ar vidi saise noradijumi

Drošība: Lietot kai rūpniecības instalācijās. Nedrīkst sajaukt ar ciem produkem. Iepriekš pārbaudiet materiāla
stabilitā neredzamā vietā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skaet drošības datu lapu.
Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā. LONGLIFE ma glabāšanas un transportēšanas
vides temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C. Sargat no sala.
Vide: Iesaiņojumu izmest kai pilnībā iztukšotu. Ražojumu pareizi dozējot, ek samazinātas izmaksas un līdz
minimumam samazināta ietekme uz vidi.

Preces vienības

Pasūjuma Nr. 714289  2 x 5 L

pH vērba 8

Jūsu uzcams partneris objektā

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 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


