
LONGLIFE stone

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 o wysokim połysku do podłóg kamiennych
■ Wyoska trwałość ■ Podłogi kamienne ■ Wysoki połysk

Profil produktu
■ LONGLIFE stone to odporna na ścieranie emulsja pielęgnacyjna o wysokim połysku do podłóg z kamienia naturalnego

i sztucznego.
■ Powłoka LONGLIFE stone wykazuje właściwości antypoślizgowe, dzięki zawartości komponentów pielęgnacyjnych

(zgodnie z normą DIN 51131).
■ Oszczędna dla czasu i pieniędzy emulsja LONGLIFE stone jest wysoce odporna na czarne zarysowania od obcasów i

silne zanieczyszczenia.
■ Wysokoobrotowe polerowanie zwiększa trwałość powłoki, przedłuża żywotność podłogi i zmniejsza ponowne

zanieczyszczenia.
■ Film ochronny LONGLIFE stone ma wysoką zdolność do wypełniania porów i zapewnia jednolity połysk już po

pierwszym naniesieniu.

Miejsce aplikacji
■ Nadaje się do podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego, włączając chłonne podłogi kamienne.
■ Nie stosować na płytkach szkliwionych i gresie.

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 1207623  1 x 10 L

Wartość pH 8

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


