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Použitie a dávkovanie

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

Príprava: odstráňte
všetko znečistenie
z podlahy a staré
disperzné vrstvy.
Nechajte uschnúť.
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jednotlivými
aplikáciami nechajte
dôkladne preschnúť.

Leštenie: možno
vyleštiť strojom
s jedným diskom.

Vynikajúci na športové
podlahy a schválený
v súlade s DIN 18032.

Čistenie sprejom: Na
leštiaci stroj použiť
TANA Power pad  

Emulzný leštiaci prostriedok na športové podlahy
■ Protišmykový ■ Vysoko elastický ■ Jednoduché použitie

Profil produktu
■ LONGLIFE sport je špecifický emulzný leštiaci prostriedok na špeciálne potreby športových podláh v halách.
■ Vysoko elastický ochranný film nevykazuje žiadne znaky krehkosti počas doby používania a dokonca si počas záťaže

uchováva svoju pružnosť.
■ LONGLIFE sport bol testovaný a schválený podľa DIN 18032-2.
■ Ochraňuje podlahu proti vysokej mechanickej záťaži a skorému naštrbeniu.
■ Hodvábny ochranný film prostriedku LONGLIFE sport možno leštiť a umožňuje rýchlu a ľahkú dodatočnú renováciu

v mieste narušenia. To je dôležité pri plnej vyťaženosti haly alebo ak sa používa viacúčelovo.
■ Občasné leštenie (400 UPM) zlepšuje vzhľad a spevňuje nanesený film, čím sa predlžuje trvácnosť povrchu.
■ Ľahko a rýchlo sa nanáša, má vynikajúci tok a stabilný vzhľad po uschnutí.

Oblasť poutžitia
■ LONGLIFE sport je vynikajúci na používanie na všetky športové podlahy z PVC, linolea, gumy, lepených parkiet a pod.

Nepoužívajte na nelepený drevený povrch.

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 702657  1 x 10 L

hodnota pH 8

Váš dôveryhodný partner


