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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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2-3 krát v tenkej
vrstve. Podľa potreby
postupovať po
častiach. Dodržať
dostatok času na
schnutie medzi
nátermi (min. 30min.)
Spotreba: Cca. 2L/100
m2

Rozsiahle plochy:
pracujte po častiach
a nanášajte mokré na
mokré. Spotreba: cca
2 litre/100 m².
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L Sanácia ochranného
f filmu: Produkt
nastriekať. Zapracovať
leštiacim strojom a
červeným padom.  

Po čakaní na dôkladné
preschnutie (jeden
deň) vyleštite ultra
rýchlou metódou Ultra
High-Speed-Method
(>1000 U).

Dlhotrvajúci emulzný leštiaci prípravok s vysokým leskom
■ Dlhotrvajúci ■ Vysoký lesk ■ Jednoduché použitie

Profil produktu
■ LONGLIFE diamond je emulzný leštiaci prípravok s vysokým leskom ochraňujúci podlahy a odolný voči opotrebovaniu.
■ Cenovo a časovo úsporný prípravok LONGLIFE diamond sa odporúča všade, kde sa vyžaduje vynikajúci vzhľad

a trvácnosť ochranného filmu.
■ Z hľadiska bezpečnosti je LONGLIFE diamond vďaka účinným ošetrujúcim zložkám odolný proti šmyku (podľa normy

DIN 51131) aj pri častej frekvencii pohybu.
■ Jeho jednotný vzhľad je vysoko odolný voči značkám po opätkoch aj pri veľkej záťaži.
■ Leštenie pri vysokej rýchlosti predlžuje trvácnosť, znižuje opätovné znečistenie a zanecháva dlhotrvajúcu čistotu.
■ S prípravkom LONGLIFE diamond sa rýchlo a ľahko pracuje, má vynikajúci tok a príjemný vysoký lesk.

Oblasť poutžitia
■ LONGLIFE diamond vytvára tvrdú/odolnú, extrémne trvácnu polymérovú disperznú vrstvu, preto je veľmi vhodný na

údržbu PVC, linolea, špecifických plastových povrchov ap.
■ Nepoužívajte na nelepené drevené a leštené kamenné podlahy.

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 702632  1 x 10 L

hodnota pH 9

Váš dôveryhodný partner


