
LONGLIFE conductan

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozować w zależności
od zastosowania.
Przestrzegać
poniższych instrukcji.

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

St
ęż

on
y Nanieść 1 cienką

i równomierną
warstwę.

Druga warstwa może
zostać nałożona na
odpowiednich**
podłogach po
odczekaniu
odpowiedniej ilości
czasu na wyschnięcie
(przynajmniej 4h).

Doskonale nadaje
się do podłóg
elektroprzewodzących.
**Sprawdź
odpowiednie
wytyczne dotyczące
mycia i pielęgnacji
podłogi.

Emulsja pielęgnacyjna do podłóg elektroprzewodzących
■ Do podłóg elektroprzewodzących ■ Odporny na dezynfekcję ■ Wysoka
wytrzymałość

Profil produktu
■ LONGLIFE conductan to dyspersja pielęgnacyjna przeznaczona do specjalnych posadzek elektroprzewodzących,

odprowadzających ładunki elektrostatyczne.
■ Właściwe stosowanie dyspersji LONGLIFE conductan pozwala zachować odporność elektrostatyczną podłoża, zgodnie

z wymogami norm DIN IEC 61340-4-1 oraz DIN EN 1081.
■ LONGLIFE conductan zapewnia odpowiednie przewodnictwo podłogi. 
■ LONGLIFE conductan jest odporny na bezalkoholowe środki dezynfekujące i nadaje się do polerowania.
■ LONGLIFE conductan został opracowany przy współpracy ze znanymi producentami podłóg (Forbo, DLW, Gerflor,

Tarke).

Miejsce aplikacji
■ Dyspersja LONGLIFE conductan może być stosowana we wszystkich budynkach z przewodzącymi wykładzinami z

PCV lub linoleum. Nie należy stosować jej na podłogach drewnianych, elastomerowych oraz wykonanych z żywic
syntetycznych.

■ Aby zapewnić działanie musi zostać zagwarantowana wilgotność minimalna na poziomie 30%.
■ Szczegółowe wskazówki dotyczące stosowania przedstawiono w instrukcji czyszczenia i pielęgnacji.

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 1202207  1 x 10 L

Wartość pH 9

Zaufany partner
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