
LONGLIFE diamond

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Dosis eer
anvendelsesområde.
Følg nedenstående
anvisninger.

Forberedelse af
gulvet: afrens gulvet,
ern al snavs og gamle
dispersionslag.
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behandling: påfør 2-3
tynde ogensartede
lag. Tørredmellem
påføringernemindst 30
min.
Store områder: arbejd
i sekoner og påfør
vådt i vådt. Forbrug:
ca. 2l/100m². 
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L Genopfriskning af
belægning: ern små
skrammer ved hjælp af
sprøjterensningsmetoden
og en højhasgheds-
maskine med rød
pude. 

Eer den betydelige
tørred (en dag)
skal der poleres vha.
ultrahøjhasghedsmetoden
(> 1000 U).

Langdsvirkende emulgerende polermiddel med højglanseffekt
■ Langdsvirkende ■ Højglans ■ Nem at anvende

Produktprofil
■ LONGLIFE diamond er et holdbart emulgerende polermiddel med højglanseffekt, som beskyer gulvet og modvirker

slitage.
■ Spar d og penge med LONGLIFE diamond, som anbefales l steder, hvor man ønsker et flot udseende eller en

robust, beskyende film.
■ Af sikkerhedsmæssige årsager er LONGLIFE diamond skridsikker takket være produktets effekve plejekomponenter

(i henhold l DIN 51131) selv ved intensiv trafik.
■ LONGLIFE diamond giver et ensartet udseende og er yderst modstandsdyggt over for hælemærker og skidt selv ved

stor belastning.
■ Højhasghedspoleringen forøger holdbarheden og reducerer desuden genlsmudsning, så gulvet forbliver rent i

længere d.
■ LONGLIFE diamond er hurg og nem at anvende, skaber et ensartet resultat og en flot højglans.

Anvendelsesområde
■ LONGLIFE diamond lhører de hårde/stærke, ekstremt robuste polymerdispersioner og er yderst velegnet l

vedligeholdelse af PVC, linoleum, specifikke plaskbelægninger osv.
■ Må ikke anvendes på uforseglet træ og polerede stengulve.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygg udvikling og fremslling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug.  For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindtlig overfor frost.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 702632  1 x 10 L
Ordner No. 713364  2 x 5 L

pH-værdi 9

Deres betroede partner hos Dem selv

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
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