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Aplicação e dosagem

Dosear conforme a
aplicação. Seguir as
instruções abaixo.

Preparação piso: faça
a decapagem do piso,
remova a sujidade e
as antigas camadas de
polímero
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aplique 2-3 camadas
finas e uniformes.
Tempo secagem
mínimo entre
aplicações 30 min.
Superf. continuas:
trabalhe por secções
e aplique húmido no
piso húmido. Uso:
aprox. 2 l/100 m².
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L Restauração do
revestimento: remova
peq. riscos com
limpeza pulverização
e máq. alta velocidade
com esfregão
vermelho.

Após aguardar durante
o tempo de secagem
adequado (um dia),
polir com o método de
ultra alta velocidade 
(>1000 rpm).

Emulsão para polir de elevado brilho e duradoura
■ Duradouro ■ Elevado brilho  ■ Para pavimentos em pedra

Perfil do produto
■ LONGLIFE stone é uma emulsão para polir, de elevado brilho e resistente ao desgaste, para pavimentos em pedra

natural e artificial.
■ Em termos de segurança, LONGLIFE stone é antiderrapante devido aos seus poderosos componentes de cuidados de

manutenção (de acordo com DIN 51131), mesmo com uma utilização frequente.
■ Rápido e económico, LONGLIFE stone é altamente resistente a marcas e manchas de calçado, mesmo com uma

utilização muito frequente.
■ O polimento de alta velocidade aumenta a durabilidade, conserva a superfície e previne o aparecimento de nova

sujidade.
■ A película de proteção de LONGLIFE stone possui um elevado poder de enchimento e oferece uma aparência

uniforme e de elevado brilho, após a primeira aplicação.

Aplicação
■ Indicado para pavimentos de pedra natural ou artificial, incluindo pavimentos permeáveis de pedra.
■ Não utilizar em azulejos vidrados e superfícies em gravilha.

Declaração de ingredientes
Para ver a lista de ingredientes, consulte a ficha técnica de segurança.

Desenvolvimento e produção sustentáveis

Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental
Segurança: Produto reservado para um uso estritamente profissional. Para informações dos detailes, ver a Ficha de
Dados de Segurança.
Armazenamento: Armazenar a temperatura ambiente no recipiente original fora o congelamento.
Ambiente: Eliminar apenas embalagens completamente vazias no contentor de resíduos recomendado

Unidades de venda

N.º de encomenda 707623  1 x 10 L

Valor pH 8

O seu parceiro de confiança no local


