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Приложение и дозировка

Дозирайте според
съответното прил
и степента на
замърсяване.
Следвайте
инструкциите. 

Подготовка на пода:
свалете покритието
на пода, премахнете
всички замърсявания
и стари слоеве от
дисперсионни бои.
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обработка:
нанесете 2-3 тънки
и еднородни слоя.
Времето за съхнене
между приложенията
е най-малко 30мин.
Големи площи:
работете по участъци
и прилагайте мокро
в мокро. Употреба:
прибл. 2 л / 100 м².
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L Освежаване
на покритието:
отстранете леките
драскотини, като
използвате метод
за почистване
чрез спрей и
високоскоростна
машина с червена
подложка.

След изчакване на
нормалното време за
сушене (един ден),
полирайте с Ultra
High-Speed-Method (>
1000 U).

Дълготрайна, полираща емулсия със силен блясък
■ Дълготрайни ■ Силен блясък ■ За каменни подове

Продуктов профил
■ LONGLIFE stone е издръжлива на износване полираща емулсия със силен блясък за естествени и изкуствени

каменни подове.
■ Като защитен аспект, препаратът за полагане на грижи LONGLIFE stone е устойчив срещу приплъзване, поради

съдържащия се мощен компонент за полагане на грижи (съгласно DIN 51131), дори при висока честота на
експлоатация.

■ Спестяващият разходи и време LONGLIFE stone е високо устойчив на следи от токове и замърсявания дори по
време на най-голямото натоварване.

■ Високоскоростното полиране увеличава трайността, произвежда запазване на повърхността и намалява
повторното замърсяване.

■ Защитното фолио на LONGLIFE stone има голям капацитет за пълнене и осигурява еднакъв силно блестящ вид
след първото приложение.

Обхват на приложение
■ Удобен за каменни подови настилки, естествени или изкуствени, включително абсорбиращи каменни

настилка.
■ Не използвайте върху глазирани плочки и каменни повърхности

Декларирано съдържание
За списъка на съставките, моля вижте информационния лист за безопасност

Устойчиво развитие и производство

безопасност на продукта, съхранение и инструкции за опазване на околната среда
Безопасност: Продукта е предназначен само за професионална употреба. За по-детайлна информация, моля
вижте таблиците с техническите данни.
Съхранение: Съхранявайте при стайна температура в оригиналния контейнер. Чувствителност спрямо ниски
температури. Не е опасна субстанция или смес.
Околна среда: Предавайте само напълно празни опаковки в специализираните пунктове.

Търговски обекти

Поръчка No. 707623  1 x 10 L

ph стойност 8

Вашият доверен партньор на място


