
LONGLIFE diamond

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozować w zależności
od zastosowania.
Przestrzegać
poniższych instrukcji.

Przygotowanie
podłogi: oczyścić
powierzchnię, usunąć
zabrudzenia i stare
warstwy dyspersyjne. 
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nałożyć 2-3 cienkie
warstwy. Każdą
warstwę pozostawić
do wyschnięcia na
min. 30 min.
Duże powierzchnie:
podzielić powierzchnię
na strefy i nakładać
metodą na mokro.
Zużycie: ok.
2l/100 m2. 
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L Odnawianie
powłoki: Usunąć
rysy można przy
pomocy rozpylacza
i wysokoobrotowej
maszyny czyszczącej z
czerwonym padem.

Po odczekaniu
odpowiedniego
czasu (jeden dzień)
polerować maszyną
wysokoobrotową
(>1000 U).

Długotrwała emulsja pielęgnacyjna o wysokim połysku
■ Ekstremalna trwałość ■ Wysoki połysk ■ Prosta aplikacja

Profil produktu
■ LONGLIFE diamond jest odporną emulsją pielęgnacyjną o wysokim połysku, która chroni podłogę przed zniszczeniem.
■ Oszczędna względem czasu i kosztów powłoka LONGLIFE diamond jest rekomendowana wszędzie tam, gdzie

wymagany jest doskonały wygląd podłogi i długotrwała ochrona.
■ LONGLIFE diamond ma właściwości antypoślizgowe (zgodnie z normą DIN 51131) dzięki zawartości komponentów

pielęgnacyjnych, nawet przy silnym obciążeniu.
■ LONGLIFE diamond zapewniając jednorodny wygląd jest wysoce odporny na ślady po obcasach i inne zabrudzenia,

nawet przy najwyższym natężeniu.
■ Wysokoobrotowe polerowanie zwiększa trwałość i dodatkowo zmniejsza ponowne zanieczyszczanie podłogi,

zwiększając jej czystość.
■ LONGLIFE diamond jest szybki i łatwy w stosowaniu, a po nałożeniu charakteryzuje się doskonałym wyglądem i

efektownym połyskiem.

Miejsce aplikacji
■ LONGLIFE diamond jest jedną z ekstremalnie trwałych dyspersji polimerowych i nadaje się do utrzymania podłóg z

PCV, linoleum, specyficznych pokryć plaskowych, itp.
■ Nie stosować na niezabezpieczonych podłogach drewnianych i polerowanym kamieniu.

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 1202632  1 x 10 L

Wartość pH 9

Zaufany partner

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


