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Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Forberedelse af
gulvet: afrens gulvet,
fjern al snavs og gamle
dispersionslag.
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behandling: giv
tilstrækkelig tid til
at tørre mellem
anvendelser.

Polering: kan
poleres med en
enkeltskivemaskine.
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gulvrengøring: Tør
gulvet med en ren
moppe. 
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L Spray-rengøring:
sprøjtes tyndt og
jævnt på gulvet,
behandles med en
enkeltskivemaskine. 

Emulgerende multifunktionspolermiddel
■ Beskyttelse ■ Pleje ■ Rengøring

Produktprofil
■ LONGLIFE B250 har flere forskellige egenskaber, som reducerer behovet for ekstra manuelt arbejde, tid og

omkostninger.
■ LONGLIFE B250 danner et skridsikkert (i henhold til DIN51131), robust beskyttende lag med en lys silkeagtig glans.
■ Velegnet til alle vandfaste gulve, særligt når der er behov for en skridsikker overflade.
■ LONGLIFE B250 beskytter gulve imod slitage og hjælper med at bevare de oprindelige gulve med kombinationen af

rengøring og pleje.
■ LONGLIFE B250s særlige formel er velegnet til vedligeholdende rengøring og nem og hurtig at anvende.
■ Lejlighedsvis polering (400–1000 UPM) forbedrer udseendet og gør den anvendte beskyttelsesfilm kompakt, hvilket

forlænger overfladens holdbarhed.

Anvendelsesområde
■ LONGLIFE B250 kan anvendes med fremragende resultat på forskellige typer gulve, der kan være belagt med f.eks.

PVC, linoleum, elastomerbelægning osv.
■ Må ikke anvendes på uforseglet træ og polerede stengulve.
■ Yderst velegnet til skoler, administrationsområder, lagerbygninger og industri.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til 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 til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 713460  2 x 5 L

pH-værdi 8

Deres betroede partner hos Dem selv


