
LONGLIFE polish

Kestävän kehityksen edot

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

EMAS:
■ Ympäristönsuojeluntason

jatkuvaparantaminen
■ Kestävän

kehityksenvuosirapor
■ Energia- ja vesihuolto
■ Sosiaalinen

oikeudenmukaisuus

DIN ISO 14001:
■ Jäeen ja CO2- päästöjen

jatkuva vähentäminen,
energian, veden ja raaka-
aineiden säästö.

DIN ISO 50001:
■ Energiahuollon

jatkuva parantaminen:
suorituskyky, tehokkuus,
turvallisuus, käyö ja
kulutus.

A.I.S.E. - Charter:
■ Puhdistusaineiden

turvallinen ja kestävä
valmistus.

DIN ISO 9001:
■ Hallintaprosessien ja

asiakastyytyväisyyden
jatkuva kehiäminen

■ Vakiintunut
laatujärjestelmä
tuotekehityksessä ja
valmistuksessa

Kiiltävä laavaha

■ Ekotehokas suorituskyky ekotehokkaalla tuotesuunnielulla

Käyö- ja ympäristöturvallisuus, paras mahdollinen pesuteho

 

■ Kehitey täyämään Itävallan Ecolabel-vaamukset
■ ‚die umweltberatung‘ posiivisten aineiden listalla
■ Ei lainkaan myrkyllisiä tai haitallisia aineita
■ Ylivertaista suoritustehoa pienemmillä pitoisuuksilla 

Uusiutuvat luonnonvarat tehokäytössä – uudelleenkäytön osuus kasvaa jatkuvas
■ Tuotanto pohjautuu uusiutuviin raaka-aineisiin sekä 100-prosenseen vesi-, aurinko-

jamaalämpöenergian käyöön
■ Oma akivinen vesienhoito puhtaan ja jäteveden

Täydellinen avoimuus – kaikki ainesosat ilmoitetaan
<5% anionisia pinta-akivisia aineita (dialkyyli sulfosukkinaa), ioniomat pinta-akiviset aineet (rasva-alkoholi-EO-
adduk), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, PHENOXYETHANOL
Erityisainesosat: aqua, akryyli-styreenicopolymeeri, polyetyleenivaha, polypropyleenivaha, glykolieeeri,
bentsyylialkoholi, pehmennysaine (ei sisällä TBEP:tä)

Perinteistä saksalaista laatua – kestävän liiketoiminnan kehiämiseen
■ Kestävän tuotekehityksen edelläkävijä yli 25 vuoden ajan
■ Fiksut hygieniaratkaisut kannaavan kasvun takeena
■ Luoteu brändi

Professional user training and on-site support for Sustainable Hygiene Soluons
■ Tietämyksen kaava siirto kouluteujen siivouskonsulen avulla
■ Räätälöidyt hygieniasuunnitelmat ja siivoussuositukset liiketoimintasi ja siivousprosessiesi

opmoinin
■ Vahvistaa palvelujen arvoa ja yrityksen mainea



LONGLIFE polish

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. 

Kiiltävä laavaha
■ Yleiskäyöinen ■ Turvallinen ■ Kustannustehokas

Tuoteprofiili

■ LONGLIFE polish on ympäristöominaisuuksiltaan poikkeuksellinen yleiskäyöinen laan kuorimisaine. Siksi se pitää
huolen ihmisten terveydestä ja puhdistushenkilöstön turvallisuudesta.

■ Työturvallisuua parantaen tämä helppokäyöinen laavaha kohentaa jokaista laaa riippumaasen alkuperäisestä
kunnosta. Se on helppo leviää ja tarjoaa luoteavia päällystystuloksia jo kahdellalevi tyskerralla.

■ Jauhoumisriskiltään vähäisenä ja sen hyvien vahausominaisuksien ja kalvon helpon palauamisen ansiosta
LONGLIFE polish on luoteava ja kestävä laavaha. Sen DIN 18032-2 -serfioin on osoituksena sen
erinomaisestaliukastumisen estosta, mikä parantaa turvallisuua.

■ Tämä tuote toimii ihanteellises järjestelmässä, jossa on LINAX stripper, joka poistaa helpos monikerrok sisetkin
LONGLIFE polish polymeerikalvot.

■ Luopuen kokonaan haitallisista ainesosista, kuten metallisuoloista, TBEP:stä, fluoratuistavaaitusainesta, silikonisista
pinta-akivisista aineista ja hajusteista LONGLIFE polish oaa vastuun tulevistasukupolvista.

Käyökohde

■ LONGLIFE polish sopii yleiskäyöön kaikilla päällysteävillä laamateriaaleilla, erityises elassella
laamateriaalilla, joka on tehty PVC:stä, linoleumista, luonnonkumista ja muista erityisistä synteesistä
materiaaleista. Sopii myös käyteäväksi kovalla laamateriaalilla,esim. luonnonkivilaoilla ja sinetöidyillä
puulaoilla.

■ Ei saa käyää kiilloteuihin laoihin, kiviiliin eikä sinetöimäömään puuhun.

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu

Turvallisuus: Vain ammakäyöön. Ei lasten ulouville. Älä sekoita muiden tuoeiden kanssa. Tarkista materiaalin
kestävyys etukäteen huomaamaomasta kohdasta. Lisäetoja käyöturvallisuusedoeessa. 
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista. 
Ympäristö: Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen vain täysin tyhjenneynä. Oikea annostelu pienentääkustannuksia
ja vähentää ympäristövaikutuksia.

Pakkauskoot

Tilausnro. 712514  2 x 5 L

pH-arvo 8

Luoteu kumppanisi kohteessa
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