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Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso
nuo valomo daikto.
Vadovaukitės
toliau pateiktomis
instrukcijomis.

Grindų paruošimas:
nugrandykite,
pašalinkite visą purvą
ir seną lako sluoksnį. 

Ko
nc

en
tr

at
as Pradinis apdorojimas:

padenkite 2–3
plonaissluoksniais.
Džiuvimolaikas –
mažiausiai 30minučių.
Dideli plotai:
Padalinkite dalimis
ir drėkinkite.
Naudojimas: apyt. 2 l /
100 m². 
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L Atnaujinimas:
purškimo–valymo
metodu ir mašina
raudonu disku
pašalinkite smulkius
įbrėžimus. 

Leidę pakankamai
gerai išdžiūti (vieną
dieną), nupoliruokite
su „Ultra High-Speed-
Method “ (>1000 U).

Ilgai išliekanti, švytėjimo suteikianti blizginamoji emulsija
■ Ilgai išlieka ■ Ypatingas blizgesys ■ Paprasta naudoti

Produkto aprašymas
■ LONGLIFE diamond – ypatingo švytėjimo ir atsparumo suteikianti blizginamoji emulsija, apsauganti grindų dangą. Ji

atspari dėvėjimuisi ir senėjimui.
■ Laiką ir išlaidas taupančią priemonę LONGLIFE diamond rekomenduojama naudoti visuomet, kai reikia patvarios

apsauginės plėvelės arba norisi, kad grindys atrodytų tobulai.
■ LONGLIFE diamond ypač saugi: jos sudėtyje yra itin veiksmingų medžiagų (pagal DIN 51131 reikalavimus), nuo

slidumo apsaugančių net ypač dažnai naudojamą dangą.
■ LONGLIFE diamond suteikia grindims lygumo. Ji atspari kulnų žymėms ir sutepimams net ir esant didžiausioms

apkrovoms.
■ Greitai blizginant patvarumas dar labiau sustiprėja, grindys ilgiau išlieka švarios ir atsparios sutepimams.
■ LONGLIFE diamond naudoti greita ir patogu, ji tolygiai pasiskirsto ir suteikia patrauklų blizgesį.

Paskirtis
■ LONGLIFE diamond yra ypač stipri ir patvari polimerų dispersija. Ji puikiai tinka PVC, linoleumo grindų, tam tikrų rūšių

plastikinių dangų priežiūrai ir t. t.
■ Netinka nesandarioms medinėms grindims ir šlifuoto akmens grindims.

Sudėtis
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.  Saugoti nuo šalčio.
Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 713364  2 x 5 L

pH reikšmė 9

Jūsų patikimas partneris


