
LONGLIFE complete

Informação de
sustentabilidade

Desenvolvimento e produção
sustentáveis

EMAS:
■ Melhoria connua do

desempenho ambiental
■ Relatório anual de

sustentabilidade
■ Gestão da energia e da

água
■ Responsabilidade social

DIN ISO 14001:
■ Melhoria connua na

reducao de residuos
e emissoes CO2 e na
poupanca energeca, de
agua e de materiais

ISO 50001:
■ Melhoria connua

da gestao energeca:
desempenho, eficiencia,
seguranca, uso e
consumo

Charter A.I.S.E.:
■ Fabrico seguro e

sustentável de produtos
de limpeza

DIN ISO 9001
■ Melhoria connua

dosprocessos de gestão
eda sasfação do cliente

■ Sistema de gestão
dequalidade
nodesenvolvimento
efabrico de produtos

Cera de Polimento de ultra-desempenho

■ Desempenho eco-eficiente com um design de produto eco-eficaz

Segurança ambiental e do ulizador com o mais elevado desempenho de limpeza

■ Desenvolvido para obter o rótulo ecológico austríaco
■ Não contém materiais tóxicos ou nocivos
■ Mais eficaz do que outros produtos com uma menor concentração de uso

Uso intensivo de fontes renováveis e aumento sustentado da taxa de reulização
■ Producao baseada no uso intensivo de materias-primas renovaveis e energias 100%hidroeletricas,

solares e geotermicas
■ Gestao responsavel da agua atraves de sistemas proprios de tratamento de aguas residuais

epotavel

Declaração de ingredientes
Para ver a lista de ingredientes, consulte a ficha técnica de segurança.

Qualidade alemã para impulsionar o seu negócio de forma sustentada
■ Mais de 25 anos no desenvolvimento pioneiro de produtos sustentaveis
■ Solucoes de higiene inteligentes para um crescimento rentavel
■ Marca de confianca

Assistência in situ e formação para profissionais em soluções de higiene sustentáveis
■ Transferência de um amplo know-how através de assessores qualificados
■ Planos de higiene e conselhos de limpeza personalizados para omizar os seus procedimentos e o

seu negócio
■ Promoção da excelência de serviço e da reputação da sua empresa



LONGLIFE complete

Informação técnica

Aplicação e dosagem

Dosear conforme a
aplicação. Seguir as
instruções abaixo.

Preparação piso: faça
a decapagem do piso,
remova a sujidade e
as angas camadas de
polímero
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o Tratamento inicial:

aplique 2-3 camadas
finas e uniformes.
Tempo secagem
mínimo entre
aplicações 30 min.
Superf. connuas:
trabalhe por secções
e aplique húmido no
piso húmido. Uso:
aprox. 2 l/100 m².
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m
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L Restauração do
revesmento: remova
peq. riscos com
limpeza pulverização
e máq. alta velocidade
com esfregão
vermelho.

Cera de Polimento de ultra-desempenho
■ Completa economia ■ Completa segurança ■ Completa flexibilidade

Perfil do produto

■ LONGLIFE complete fornece a solução completa para os mais elevados padrões no revesmento de pisos duros e
eláscos combinados com excepcionais propriedades ambientais.

■ Enquanto melhora a segurança no trabalho, LONGLIFE complete garante uma durabilidade e resistência excelentes,
mesmo contra álcool e desinfectantes da pele, bem como um agradável aspecto e brilho duradouro.

■ LONGLIFE complete é completamente seguro para o ulizador, devido à processabilidade que poupa tempo, mesmo
em pisos de linóleo húmidos, o seu reduzido risco de derrapagem durante a decapagem e as suas caracteríscas de
fácil ulização. A sua cerficação de acordo com DIN 18032-2 comprova uma excelente resistência anderrapante.

■ LONGLIFE complete é tão flexível como um revesmento elásco, extremamente adesivo e elásco e, como tal,
adequado para pavimento de elastómero (borracha) e áreas com carga pontual elevada.

■ Este produto trabalha idealmente num sistema com LINAX complete, que remove facilmente mesmo a película de
polímero mulcamada de LONGLIFE complete.

■ Pelo completo abandono de ingredientes perigosos como o zinco, TBEP, e agentes de nivelamento fluorados,
LONGLIFE complete assume a responsabilidade pelas gerações futuras.

Aplicação

■ LONGLIFE complete é adequado para a ulização universal de um pavimento revesdo, especialmente pavimento
elásco feito de PVC, linóleo, borracha natural e outros materiais sintécos especiais.

■ Especialmente recomendado para áreas bastante frequentadas, por ex. hospitais, escolas, mercados retalhistas,
aeroportos, áreas de entrada etc. quando é necessária uma alta durabilidade e um longo ciclo de vida do
revesmento.

■ Não se desna ao uso em pisos de pedra polida, azulejos em grés, bem como madeira não tratada.

Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental

Segurança: Produto reservado para um uso estritamente profissional. Manter fora do alcance das crianças. Não
misturar com outros produtos. Não misturar com outros produtos. Para informações dos detailes, ver a folha de dados
técnica.
Armazenamento: Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original. A temperatura de armazenamento e
transporte de LONGLIFE complete não pode exceder 30°C. Proteger do gelo.
Ambiente: Entregar em depósitos especiais de lixo apenas a embalagem totalmente vazia. Ao ulizar a dose correcta
indicada está a poupar dinheiro e a reduzir o impacto ambiental do produto.

Unidades de venda

N.º de encomenda 712513  2 x 5 L

Valor pH 8

O seu parceiro de confiança no local

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


