
LONGLIFE diamond

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Annos suhteessa
käyötarkoitukseen.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Laa-aine: kuori
laa, poista kaikki
lika ja vanhat
levityskerrokset. 
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levitä 2-3ohua ja
yhdenmukaistakerrosta.
Kuivumisaikakäytön
jälkeenvähintään 30
min.
Suuret alueet: toimi
lohkoiain ja levitä
märkä märälle. Käyö:
noin 2 L / 100 m² 
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L Päällysteen
uusiminen:
poista vähäiset
naarmut käyäen
ruisku-puhdistus-
menetelmää ja
suurinopeuksista
konea,jossa on
punainen lappu. 

Kun riiävä
kuivumisaika (yksi
päivä) on kulunut,
kiillota Ultra High-
Speed-Method -
menetelmällä (>1000
U).

Kestävä ja korkeakiiltoinen emulsiokiillote
■ Kestävä ■ Korkeakiiltoinen ■ Helppo leviää

Tuoteprofiili
■ LONGLIFE diamond on korkeakiiltoinen ja kestävä emulsiokiillote, joka suojaa laaa ja kestää kulutusta.
■ Aikaa ja kustannuksia säästävää LONGLIFE diamond -kiillotea suositellaan kohteisiin, joissa edellytetään tahratonta

puhtaua tai laan suojakalvon kestävyyä.
■ Turvallisuusnäkökulmasta LONGLIFE diamond on luistamaton, sillä se sisältää tehokkaita hoitokomponeneja

(standardin DIN 51131 mukaan), jotka säilyävät tehonsa kovassakin käytössä.
■ LONGLIFE diamond saa aikaa yhtenäisen ilmeen ja hylkii eriäin hyvin kengänkorkojen jäämiä jälkiä ja likaa

kovassakin käytössä.
■ Nopea kiillotus parantaa kestävyyä ja estää lian uudelleen tarumista ja mahdollistaa pysyvän puhtauden.
■ LONGLIFE diamond on nopeaa ja vaivatonta käsitellä, se leviyy erinomaises ja jäää kauniin korkeakiiltoisen

pinnan.

Käyökohde
■ LONGLIFE diamond kuuluu kovien/voimakkaiden ja eriäin kestävien polymeeridispersioiden sarjaan ja sopii

erityisen hyvin PVC-, linoleumi- ja erityisten muovipinnoieisten laoiden jne. hoitoon.
■ Ei saa käyää käsielemäömille puulaoille tai kiillotetuille kivilaoille.

Koostumus
Aineosalueelo on käyöturvallisuusedoeessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammakäyöön. Lisäetoja käyöturvallisuusedoeessa.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen vain täysin tyhjenneynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 702632  1 x 10 L
Tilausnro. 713364  2 x 5 L

pH-arvo 9

Luoteu kumppanisi kohteessa

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 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


