
LONGLIFE B250

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozuj zgodnie
z zaleceniami
i poziomem
zabrudzenia.
Przestrzegaj poniżych
instrukcji.

Przygotowanie
podłogi: oczyścić
powierzchnię, usunąć
zabrudzenia i stare
warstwy dyspersyjne. 

St
ęż

on
y Pierwsze użycie:

Pozostaw odpowiedni
czas do wyschnięcia
każdej warstwy.

Polerowanie: Można
polerować przy
użyciu maszyny
jednotarczowej.
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wytrzeć podłogę
czystym mopem. 
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L Met. natryskowa:
Równomiernie
spryskać podłogę
cienką warstwą
produktu i
wyczyścić maszyną
jednodyskową. 

Wielozadaniowa emulsja pielęgnacyjna
■ Ochrona ■ Pielęgnacja ■ Mycie

Profil produktu
■ LONGLIFE B250 ma wszechstronne właściwości, które zmniejszają nakład pracy, potrzebny czas i koszty.
■ LONGLIFE B250 tworzy warstwę ochronną o niskim poślizgu (zgodnie z normą DIN 51131), dającą efekt jedwabnego

połysku.
■ Nadaje się do wszystkich wodoodpornych podłóg, szczególnie gdzie pożądana jest niska poślizgowość.
■ LONGLIFE B250 chroni podłogę przed zniszczeniem i konserwuje oryginalną powierzchnię dzięki kombinacji

składników pielęgnacyjnych.
■ Szczególna formuła LONGLIFE B250 sprawia, że produkt nadaje się także do wykorzystania jako środek do

codziennego mycia oraz jest prosty i szybki w stosowaniu.
■ Okazjonalne polerowanie (400-1000 obr/min) poprawia wygląd podłogi i zagęszcza film ochronny, co wydłuża

trwałość powierzchni.

Miejsce aplikacji
■ LONGLIFE B250 idealnie nadaje się do pokrywalnych podłóg z PCV, linoleum, wykładzin elastomerowych, itp.
■ Nie stosować na niezabezpieczonym drewnie i polerowanych podłogach kamiennych.
■ Doskonale nadaje się do wykorzystania w szkołach, obiektach administracyjnych, halach magazynowych czy w

zakładach przemysłowych.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Wrażliwy na działanie
mrozu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713460  2 x 5 L

Wartość pH 8

Zaufany partner

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


