LONGLIFE diamond
Hoogglanzende, zeer duurzame verzorgingsdispersie

Samenstelling
LONGLIFE diamond bevat minder dan 5 % anionogene en nietionogene oppervlakte-aktieve stoffen. Bevat conserveringsmiddelen.
Overige bestanddelen: polymeren, was, weekmaker en parfumolie.
PH-waarde ca. 9.
Eigenschappen
LONGLIFE diamond is een hoogglanzende en duurzame verzorgingsdispersie, die overal is aanbevolen, waar grote waarde wordt gehecht
aan het uitzicht van de vloer en de weerstand van de beschermfilm.
LONGLIFE diamond vormt bij vakkundige toepassing een harde en
zeer robuuste beschermfilm, die de vloerbedekking doeltreffend beschermt tegen mechanische belasting en snelle slijtage. De in dit
product verwerkte krachtige verzorgingscomponenten garanderen
een optimale stevigheid, ook bij frequente belasting. LONGLIFE
diamond heeft een enorme weerstand en neemt ook bij een zeer
hoge belasting slechts weinig loopstrepen en vuil op. De kenmerken
van dit product kunnen door het polijsten op superhoge snelheid
nog worden versterkt door verdichting van de film. LONGLIFE
diamond is snel en eenvoudig te verwerken en toont na het vormen
van de film een uitmuntend verloop en een aantrekkelijke hoogglans.
Toepassingen
LONGLIFE diamond behoort tot de harde, robuuste polymeerdispersies en is dus uitstekend geschikt voor de basisverzorging van
vloeren van pvc, linoleum en speciale kunststoffen. Niet gebruiken
op ongelakt hout, elastomeervloeren en gepolijste stenen vloeren.
Gebruik
Basisverzorging
Voor de basisverzorging van grote oppervlakken LONGLIFE diamond
in 2 dunne lagen gelijkmatig met geschikt gereedschap, zoals b.v.
de ultan SPEED, op de schone, droge en grondig gereinigde vloer
aanbrengen. Bij kleinere oppervlakken is het gebruik van de SPEEDSTER
aanbevolen.

Onderhoudsreiniging
Bij lichte vervuilingen vochtig reinigen met TAWIP. Sterkere
verontreinigingen verwijderen met de natwismethode met VIONET
of SR 13 (ca. 1 %). Als schrobzuigreiniger raden wij INNOMAT aan.
Spraycleanermethode
Geen enkel product is 100 % bestand tegen krassen door bijv.
binnengebrachte zandkorrels. Verkeerssporen aan loopstraten
kunnen gemakkelijk worden geëgaliseerd met de High Speed
sprayreiniging met LONGLIFE diamond (1:3 met water verdund).
Basisreiniging
Mocht na een langere gebruiksduur een basisreiniging noodzakelijk
worden, dan kan deze al naargelang de vloerbedekking gebeuren
met QUICKSTRIPPER of LINAX plus. Na het grondig naschrobben
met water kan op de volledig gereinigde en droge vloerbedekking
een nieuwe basisverzorging worden uitgevoerd.
Bescherming van het milieu:
Dit product beantwoordt aan de milieubeschermingswet in zake
waspoeders en reinigingsmiddelen alsook aan de productienormen
die daaruit voortvloeien.
Gedetailleerde informatie over de milieuaspecten van dit product is
op aanvraag beschikbaar.
De verpakking alleen volledig leeg met het afval verwijderen.
Dit product is bestemd voor professioneel gebruik.

Vorstgevoelig

Basisverzorging met duurzame bescherming
Eerste laag aanbrengen zoals beschreven onder het bovenstaande
punt en eens droog de laag op superhoge snelheid polijsten.
Aansluitend de tweede laag aanbrengen en wanneer droog opnieuw
polijsten. De op die manier verdichte beschermfilm heeft een nog
langere levensduur. Verbruik per laag ca. 1,5 tot 2 l per 100 m2. Er
dient absoluut voldoende droogtijd te worden gelaten voor de tweede
laag wordt aangebracht of met polijsten wordt begonnen.
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