
LONGLIFE hospital

Informacija apie tv arumą

Tvari plėtra ir gamyba

EMAS:
■ Nuolanis aplinkostaršos

mažinimas
■ Menė tvarumoataskaita
■ Energijos ir

vandensvaldymas
■ Socialinė lygybė

DIN ISO 14001:
■ Nuolat mažinami

išmetamo CO2 kiekiai,
taupoma energija,
vanduo ir medžiagos

DIN ISO 50001:
■ Nuolanis energijos

valdymo gerinimas:
poveikis, efektyvumas,
saugumas, naudojimas ir
suvartojimas.

A.I.S.E. - Charter:
■ Saugi ir tvari valymo

produktų gamyba

DIN ISO 9001:
■ Nuolanis

valdymoprocesų ir
klientųpatenkinimo
rezultatųgerinimas

■ Sukurta produktųkūrimo
ir gamyboskokybės
valdymosistema

Dezinfekavimo priemonėms atspari blizginamoji
emulsija

■ Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai

■ Anka Austrijos ekologinių gaminių standartus
■ Sudetyje nera nuodingu ir pavojingu medžiagu
■ Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

Intensyvus atsinaujinančių šalnių naudojimas – geresni panaudojimo rezultatai
■ Gaminant naudojamos atsinaujinančios žaliavos ir hidroelektrinių, saulės bei geoterminių šalnių

energija
■ Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

Sudės
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tradicine vokiška kokybe – jusu ilgaamžio verslo pletra
■ Daugiau kaip 30 metų par produktų kūrimo srityje turintys pradininkai
■ Sumanūs higienos sprendimai, užkrinantys pelningą augimą
■ Pakimas prekės ženklas

Profesionalus naudotoju apmokymas ir pagalba priimant tvarius higienos sprendimus
■ Kvalifikuo valymo konsultantai suteiks reikalingų žinių
■ Pagal individualius poreikius pritaiky higienos planai ir valymo rekomendacijos, opmizuojančios

jūsų verslo ir valymo procedūras
■ Didesnę paslaugų vertė ir geresnė kompanijos reputacija



LONGLIFE hospital

Techninio pobūdžio informacija

Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso nuo
valomos vietos ir
nešvarumų kiekio.
Vadovaukitės
nurodymais.
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nugrandykite,
pašalinkite visą purvą
ir seną lako sluoksnį. 

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 išdžiū (vieną
dieną), nupoliruokite
su „Ultra High-Speed-
Method “ (>1000 U).

Dezinfekavimo priemonėms atspari blizginamoji
emulsija

■ Atspari dezinfekavimo priemonėms ■ Ilgai išlieka ■ Paprasta naudo

Produkto aprašymas

■ LONGLIFE hospital – tai priežiūros dispersija, atspari dezinfekavimo priemonėms, apsaugan grindis ir atspari
nusidėvėjimui.

■ LONGLIFE hospital užkrina opmalų atsparumą alkoholiui ir paviršių dezinfekavimo priemonėms.
■ LONGLIFE hospital rekomenduojama naudo visuomet, kai reikia patvarios apsauginės plėvelės arba norisi, kad

grindys atrodytų tobulai
■ LONGLIFE hospital ypač saugi: jos sudėtyje yra in veiksmingų medžiagų, nuo slidumo apsaugančių net ypač dažnai

naudojamą dangą.
■ LONGLIFE hospital suteikia grindims lygumo. Ji atspari kulnų žymėms ir sutepimams net ir esant didžiausioms

apkrovoms.
■ Greitai blizginant patvarumas dar labiau susprėja, grindys ilgiau išlieka švarios ir atsparios sutepimams.
■ LONGLIFE hospital priemonėje nėra jokių pavojingų medžiagų, pavyzdžiui, cinko, TBEP ir fluorintų išlyginimo

medžiagų. Tokiu būdu rūpinamasi ateies kartomis.

Paskirs

■ LONGLIFE hospital puikiai nka vandeniui atsparių grindų priežiūrai, ypač sveikatos priežiūros patalpose, pvz.,
ligoninėse, operacinėse, slaugos ir senelių globos namuose, reabilitacijos centruose ir pan.

■ Profesionaliai naudojama LONGLIFE hospital suteikia priežiūros plėvelę, opmaliai atsparią dezinfekcinėms
medžiagoms. Patalpose, kuriose yra dozavimo įtaisai, negalima visiškai išveng rankų dezinfekavimo priemonių lašų
ant grindų. Dėl gero atsparumo alkoholiui priežiūros plėvelė po džiovinimo išlieka beveik nepažeista. 

■ Nenaudo nesandarioms medinėms grindims. Prieš naudojant elastomerinei dangai, visų pirma reikia išbandy –
nublizgin nedidelį plotą.

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugo originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.  Saugo nuo šalčio.
Aplinkosauga: Galima išmes k visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 716038  2 x 5 L

pH reikšmė 8

Jūsų pakimas partneris

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


