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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.

Vloer voorbereiding:
Neem alle vuil weg
en verwijder oude
emulsielagen door
strippen.
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voorzie voldoende
droogtijd tussen de
lagen.

Opblokken: polijsten
mogelijk met
éénschijfsmachine.
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reinigen: dweil de
vloer met een schone
mop.
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L Spuitbus: Gelijkmatig
een dunne laag op
de vloer spuiten en
behandelen met een
éénschijfsmachine.

Multifunctionele dispersie
■ Bescherming ■ Verzorging ■ Reiniging  

Productprofiel
■ LONGLIFE B250 heeft veelzijdige eigenschappen die bijkomende vloerbehandeling, tijd en kosten verminderen.
■ LONGLIFE B250 vormt een niet-gladde (volgens DIN51131), sterke beschermende laag met een lichte zijdeglans.
■ Geschikt voor alle waterbestendige vloerbedekkingen, vooral waar een antislip afwerking vereist is.
■ LONGLIFE B250 beschermt vloeren tegen slijtage en zorgt voor het behoud van de oorspronkelijke vloer door

combinatie met reiniging en verzorging.
■ De bijzondere formule van LONGLIFE B250 is geschikt als onderhoudsreiniger en is eenvoudig en snel te gebruiken.
■ Occasioneel polijsten (400-1000 tpm ) verbetert het uitzicht en verstevigt de toegepaste bescherming waardoor de

duurzaamheid van het oppervlak verhoogt.  

Toepassingsgebied
■ LONGLIFE B250 is geschikt voor alle soorten waterbestendige vloeren, zoals bijvoorbeeld PVC, linoleum,

elastomeervloeren etc.
■ Niet gebruiken op  ongelakt  hout en gepolijste   tegelvloeren.
■ Optimaal geschikt voor scholen, administratieve ruimtes, magazijnen en industrie.  

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor nadere informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking. Vorstgevoelig.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Artikelnr. 713460  2 x 5 L

pH-waarde 8

Uw vertrouwde partner


