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Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  

Príprava: Podlahu
vyčistiť. Kompletne
odstrániť polymérové
vrstvy a nečistoty.
Podlahu nechať
vyschnúť.
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Na vhodné** typy
podláh sa môže
naniesť druhá vrstva
a nechať dostatočne
dlho schnúť (najmenej
4 hod.).

Ideálny na vodivé
podlahy. Prečítajte
si špeciálne
odporúčania na
čistenie a ošetrovanie

Emulzný leštiaci prípravok na vodivé podlahy
■ Na vodivé podlahy ■ Odolný voči dezinfekčným prostriedkom ■ Vysoko odolný

Profil produktu
■ LONGLIFE conductan je špeciálny emulzný prípravok vyrobený na špeciálne potreby vodivých či disipatívnych podláh.
■ Pri správnom použití zachováva prípravok LONGLIFE conductan statický vybíjací odpor podlahy podľa noriem DIN IEC

61340-4-1 a DIN EN 1081.
■ Prípravok LONGLIFE conductan zachováva vodivosť podlahy.
■ Je odolný bezalkoholovým povrchovým dezinfekčným prostriedkom a vhodný na leštenie pri vysokej rýchlosti.
■ LONGLIFE conductan bol vyvinutý v spolupráci so známymi výrobcami podláh (Forbo, DLW, Gerflor, Tarkett).

Oblasť poutžitia
■ Je vhodný na všetky vodivé PVC a linoleové podlahy. Nepoužívajte na podlahy z drevených dosák, elastoméru

a syntetickej živice.
■ Na optimálnu účinnosť je potrebná vlhkosť viac ako 30 %. 
■ Viac informácií sa dozviete po vyžiadaní pokynov na špeciálne čistenie a ošetrenie.

Úplná prehľadnosť vďaka kompletným údajom o zložkách
Informácie o zložkách nájdete v Karte bezpečnostných údajov

Trvalo udržateľný rozvoj a výroba

Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia
Bezpečnosť: Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Pre podrobnejšie informácie pozri technický
informačný list.
Skladovanie: Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote. Citlivý na mráz.
Životné prostredie: Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený obal.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 402207  1 x 10 L

hodnota pH 9

Váš dôveryhodný partner


