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Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso
nuo valomos vietos
ir nešvarumų
kiekio.Vadovaukitės
nurodymais.

Grindų paruošimas:
nugrandykite,
pašalinkite visą purvą
ir seną lako sluoksnį. 
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išvalę leiskite gerai
išdžiūti ir tik tada
valykite pakartotinai.

Poliravimas: galima
poliruoti naudojant
vienadiskę mašiną.
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L Grindų valymas:

grindis išplaukite
švaria plaušine šluota.
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L Valymas purškiant:
tolygiai užpurkškite
ant grindų ir
apdorokite vienadiske
mašina.

Daugiafunkcė blizginamoji emulsija
■ Apsauga ■ Priežiūra ■ Valymas

Produkto aprašymas
■ LONGLIFE B250 pasižymi universaliomis savybėmis, todėl sumažina papildomas tvarkymo išlaidas ir laiką.
■ LONGLIFE B250 suformuoja neslidų (pagal DIN51131 reikalavimus), tvirtą, šiek tiek blizgantį apsauginį sluoksnį.
■ Tinka visoms vandeniui atsparioms grindų dangoms, ypač ten, kur ypač svarbus paviršiaus neslidumas.
■ LONGLIFE B250 saugo grindis nuo nusidėvėjimo ir senėjimo. Valymo ir priežiūros funkcijų derinys apsaugo originalią

grindų dangą.
■ LONGLIFE B250 formulės pritaikyta priežiūros valymo darbams, priemonė tepama greitai ir lengvai.
■ Reguliariai blizginant (400–1000 UPM) galima pagerinti apsauginės plėvelės išvaizdą ir ją sutvirtinti. Tai sustiprina

paviršiaus patvarumą.

Paskirtis
■ LONGLIFE B250 puikiai tinka tam tikros rūšies grindims, kurias galima padengti: pvz., PVC, linoleumo, elastomerinėms

dangoms ir pan.
■ Netinka nesandarioms medinėms grindims ir šlifuoto akmens grindims.
■ Puikiai tinka mokymo įstaigų ir administracinėms patalpoms, sandėliams, pramonės patalpoms.

Sudėtis
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.  Saugoti nuo šalčio.
Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 713460  2 x 5 L

pH reikšmė 8

Jūsų patikimas partneris


