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Použití a dávkování

Dávkování dle druhu
použití a stupně
znečištění. Prosím
dbejte pokynů.

Příprava podlahy:
na podlaze provést
základní čištění. Staré
polymerové vrstvy
a nečistoty zcela
odstranit. Podlahu
nechat uschnout.
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rovnoměrně nanést ve
2 – 3 tenkých vrstvách.
V případě potřeby
nanášet po částech.
Pokud možno pracovat
mokré do mokrého.
Velké plochy: Dbát na
dostatečný čas schnutí
mezi jednotlivými
vrstvami(minimálně 30
minut). Spotřeba: cca
2 litry / 100 m2.  
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L Opravení ošetřujícího
filmu: produkt
nastříkat. Rozleštit
jednokotoučovým
úklidovým strojem s
červeným padem.  

Po umožnění
dostatečné doby
vyschnutí (jeden den)
vyleštěte metodou
ultravysoké rychlosti
čištění (Ultra High-
Speed-Method)
(>1000 U).

Dlouhotrvající lešticí emulze, vysoký lesk
■ Dlouhotrvající ■ Vysoký lesk ■ Pro čištění kamenů

Profil produktu
■ LONGLIFE stone je lešticí emulze pro vysoký lesk a odolnost vůči opotřebení určená na podlahoviny z přírodního i

umělého kamene.
■ Ošetřující emulze LONGLIFE stone je v kontextu bezpečnosti odolná vůči uklouznutí, neboť obsahuje účinné složky k

ošetření povrchů (podle normy DIN 51131) i při velmi silné frekvenci zatěžování podlah.
■ LONGLIFE stone šetřící čas i náklady je vysoce rezistentní vůči podpatkům a nečistotám i za nejvyšší zátěže.
■ Vysoce rychlé leštění zvyšuje odolnost, vytváří ochranu povrchu a snižuje možnost dalšího znečištění.
■ Ochranný film LONGLIFE stone má výraznou plnicí schopnost a zajistí jednotný, vysoce lesklý vzhled hned po prvním

použití.

Oblast použití
■ Produkt je vhodný pro kamenné podlahy, přírodní či uměle vyrobené, včetně absorpčních kamenných podlah.
■ Nepoužívejte na leštěné obkladačky a povrchy z ušlechtilých kamenů

Zcela transparentní díky udání kompletního složení
Informace o složkách viz bezpečnostní list

Udržitelný rozvoj a výroba

Zcela transparentní díky udání kompletního složení
Bezpečnost: Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití. Podrobnější informace naleznete v technické
příloze.
Skladování: Skladujte v původních obalech při pokojové teplotě. Chránit před mrazem.
Životní prostředí: Vyhazujte jen prázdné obaly do kontejnerů pro ně výhradně určených.

Prodejní jednotky

Č. objednávky 707623  1 x 10 L

Hodnota pH 8

Váš místní důvěryhodný partner


