
LONGLIFE complete

Informacje o ekorozwoju

Zgodność z zasadami
zrównoważonego rozwoju

EMAS:
■ Stała redukcja wpływuna

środowisko
■ Roczny raportdot.

ekorozwoju
■ Zarządzanie energiąi

wodą
■ Sprawiedliwośćspołeczna

DIN ISO 14001:
■ Stała redukcja odpadów

i emisji CO2 oraz
oszczędne zużycie energii,
wody i materiałów

DIN ISO 50001:
■ Stałe usprawnianie

zarządzania energią:
skuteczność, wydajność,
bezpieczeństwo,
użytkowanie i zużycie

Karta A.I.S.E.:
■ Bezpieczne i

zrównoważone
wytwarzanie środków
czyszczących

DIN ISO 9001:
■ Stałe doskonalenie

procesów zarządzania
i poprawa poziomu
satysfakcji klientów

■ Renomowany system
zarządzania jakością
procesów rozwoju i
produkcji

Dyspersja pielęgnacyjna do podłóg

■ Najwyższa wydajność i ekologiczna skuteczność

Bezpieczeństwo użytkowników i środowiska przy maksymalnej skuteczności czyszczenia

■ Opracowane tak, aby spełniać wymagania austriackiej Ecolabel
■ Calkowite zaniechanie stosowania toksycznych i szkodliwych materiałów
■ Skuteczniejszy od innych produktów przy niższym stężeniu

Wykorzystanie zasobów odnawialnych – stałe zwiększanie stosowania surowców wtórnych
■ Do produkcji w dużej mierze wykorzystuje się odnawialne surowce i zasoby energii, pochodzącej

nawet w 100% ze źródeł hydroelektrycznych, słonecznych i geotermalnych
■ Odpowiedzialne gospodarowanie wodą dzięki własnemu oczyszczaniu wody i ścieków

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Tradycyjna niemiecka jakość – motor trwałego rozwoju Twojej firmy
■ Od 30 lat pionier w dziedzinie ekorozwoju produktów
■ Inteligentne rozwiązania z zakresu higieny gwarantujące rentowny wzrost
■ Zaufana marka

Profesjonalne szkolenie dla personelu i wsparcie na miejscu
■ Kompleksowe przekazanie wiedzy przez wykwalifikowanych konsultantów
■ Dopasowane do potrzeb plany higieny i zalecenia dot. czyszczenia umożliwiające optymalizację

procedur biznesowych i procesów czyszczenia
■ Większa wartość usługi i lepsza reputacja firmy



LONGLIFE complete

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozować w zależności
od zastosowania.
Przestrzegać
poniższych instrukcji.

Przygotowanie
podłogi: oczyścić
powierzchnię, usunąć
zabrudzenia i stare
warstwy dyspersyjne. 
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nałożyć 2-3 cienkie
warstwy. Każdą
warstwę pozostawić
do wyschnięcia na
min. 30 min.
Duże powierzchnie:
podzielić powierzchnię
na strefy i nakładać
metodą na mokro.
Zużycie: ok.
2l/100 m2. 
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0 

m
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L Odnawianie
powłoki: Usunąć
rysy można przy
pomocy rozpylacza
i wysokoobrotowej
maszyny czyszczącej z
czerwonym padem.

Dyspersja pielęgnacyjna do podłóg
■ Kompletna oszczędność ■ Kompletne bezpieczeństwo ■ Kompletna elastyczność 

Profil produktu

■ LONGLIFE complete jest kompletnym rozwiązaniem spełniającym najwyższe standardy pielęgnacji powłok
ochronnych podłóg twardych i elastycznych, który posiada znakomite właściwości środowiskowe.

■ LONGLIFE complete charakteryzuje się niezwykłą trwałością i jest odporny nawet na działanie alkoholu i środków
dezynfekujących do skóry, nadając podłogom przyjemny wygląd i połysk, który utrzymuje się przez długi czas,
umożliwiając jednocześnie zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

■ Ze względu na krótszy czas zastosowania nawet na mokrych podłogach z linoleum i ograniczone ryzyko poślizgnięcia,
LONGLIFE complete jest produktem całkowicie bezpiecznym, a także łatwo usuwalnym i łatwym w użyciu. Certyfikat
zgodności z normą DIN 18032-2 potwierdza jego znakomite właściwości antypoślizgowe.

■ LONGLIFE complete jest równie elastyczny, jak giętkie powłoki ochronne, oraz posiada znakomitą przyczepność,
dzięki czemu znakomicie nadaje się do podłóg elastomerowych (kauczukowych) i powierzchni o dużym obciążeniu.

■ Szczególnie polecany do stosowania z preparatem LINAX complete, który łatwo usuwa nawet wielowarstwowe
powłoki polimerowe LONGLIFE complete.

■ Dzięki całkowitej eliminacji niebezpiecznych składników, w tym m. in. cynku, TBEP i fluorowanych tenzydów,
LONGLIFE complete jest produktem, który powstał z poczucia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia.

Miejsce aplikacji

■ LONGLIFE complete jest produktem do uniwersalnego zastosowania przeznaczonym do wszelkiego rodzaju podłóg,
które mogą być pokrywane powłokami ochronnymi, w szczególności do podłóg elastycznych wykonanych z PWC,
linoleum, naturalnego kauczuku i innych materiałów syntetycznych.

■ Szczególnie polecany do mocno eksploatowanych powierzchni wymagających dużej trwałości i długiego cyklu życia
powłoki ochronnej, m. in. w szpitalach, szkołach, supermarketach, na lotniskach i przy wejściach.

■ Nie stosować do polerowanych posadzek kamiennych, płytek gresowych i podłóg drewnianych niezabezpieczonych
warstwą wodoodporną. 

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska

Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niemieszać
z innymi produktami. Przed użyciem sprawdzić kompatybilność materiałową. Więcej informacji znajduje się w Karcie
Charakterystyki Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym pojemniku. Temperatura podczas
przechowywania i transportu LONGLIFE complete nie może przekraczać 30°C. Wrażliwy na działanie mrozu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.
Właściwe dozowanie zmniejsza koszty i obciążenie środowiska.

Dostępne opakowania

Kod produktu 712513  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


