
LONGLIFE complete

Duurzaamheidsinformae

Duurzame ontwikkeling en
produce

EMAS:
■ Connue verbetering van

milieuprestaes
■ Jaarlijks

duurzaamheidsrapport
■ Energie- en waterbeheer
■ Social Fairness

DIN ISO 14001:
■ Connue vermindering

van afval en CO2-
emissies, daling
energie-, water- en
materiaalverbruik

DIN ISO 50001:
■ Connue verbetering

van energiebeheer:
prestaes, efficiëne,
veiligheid, gebruik en
verbruik

A.I.S.E. - Charter:
■ Veilige en duurzame

produce van
schoonmaakproducten

DIN ISO 9001:
■ Connue verbetering

van procesbeheer en
klanevredenheid

■ Vastgelegd systeem
kwaliteitsbeheer in
productontwikkeling en
produce

Ultra-krachge vloerwas

■ Eco-effecef product design met eco-efficiënte werking

Veilige, milieuvriendelijke en krachge reiniger

■ Ontworpen conform het Oostenrijks Ecolabel
■ Volledig afzien van toxische en schadelijke stoffen
■ Overtre andere producten bij lagere concentrae

Intensief gebruik van hernieuwbare bronnen - connue verbetering van de
herbruikbaarheidsscore

■ Produce met uitgebreid aanwenden van hernieuwbare grondstoffen en energie door gebruik –tot
100% - van hydroelektrische-, zonne-, en geothermische energie.

■ Acef waterbeheer via de eigen installae voor zoetwater- en afvalwaterbehandeling

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Tradionele Duitse kwaliteit – duurzaam ondernemen
■ Meer dan 25 jaar pionier in duurzame productontwikkeling
■ Slimme hygiëne-oplossingen voor rendabele groei
■ Trusted Brand

Professionele opleidingen en klantondersteuning voor duurzame oplossingen
■ Uitgebreide kennisoverdracht via gekwalificeerde consultants
■ Hygiëneplannen op maat en specifieke aanbevelingen om uw acviteiten en schoonmaakprocessen

te opmaliseren
■ Verhoogde servicewaarde en uitstekende bedrijfsreputae



LONGLIFE complete

Technische informae

Gebruik en dosering

Doseer in funce
van toepassing. Volg
de onderstaande
instruces.

Vloer voorbereiding:
Neem alle vuil weg
en verwijder oude
emulsielagen door
strippen.
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rd Basisverzorging:
Gelijkmag 2 tot 3
lagen aanbrengen.
Minimum 30 minuten
laten drogen tussen de
verschillende lagen.
Grote oppervlakken:
Werk in seces, nat
op nat overlappen.
Verbruik ongeveer 2
l /100 m².
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L Bijwerken toplaag:
Kleine krassen
verwijderen met de
spray-methode en
highspeed machine
met rode pad.

Ultra-krachge vloerwas
■ Complete gebruiktefficiëne ■ Complete veiligheid ■ Complete flexibiliteit

Productprofiel

■ LONGLIFE complete biedt de complete oplossing voor de hoogste normen op het gebied van coang van harde en
elassche vloeren gecombineerd met uitzonderlijk milieuvriendelijke eigenschappen.

■ LONGLIFE complete bevordert de veiligheid jdens het werk en garandeert uitstekende bestendigheid en weerstand
zelfs tegen alcohol en huiddesinfecemiddelen, evenals een langdurig aangenaam uitzicht en glans.

■ LONGLIFE complete is volledig veilig voor de gebruiker dankzij zijn jdbesparende verwerkbaarheid zelfs op vochge
linoleum vloeren, zijn uitstekende anslip-   -en gebruiksvriendelijke eigenschappen. De cerficae conform DIN
18032-2 bewijst de uitstekende anslipeigenschap.

■ LONGLIFE complete is zo flexibel als een elassche coang, extreem hechtend en elassch en daardoor geschikt voor
elastomeer (rubber) vloeren en ruimtes met hoge puntbelasng.

■ Dit product werkt ideaal in een systeem met LINAX complete, dat zelfs een meerlaagse LONGLIFE complete polymeer
film gemakkelijk verwijdert.

■ Volledig vrij van gevaarlijke bestanddelen zoals zink, TBEP en gefluoreerde egaliseermiddelen.  LONGLIFE complete
neemt de verantwoordelijkheid op tegenover de toekomsge generaes.

Toepassingsgebied

■ LONGLIFE complete is geschikt voor universeel gebruik op alle vloeren die van een coang kunnen worden voorzien,
meer bepaald voor elassche vloeren van PVC, linoleum, natuurrubber en andere speciale synthesche materialen.

■ Speciaal aanbevolen voor druk bezochte ruimtes, bijv. in ziekenhuizen, scholen, winkels, luchthavens, ingangen enz.,
waar hoge bestendigheid en lange levensduur van de coang vereist is.

■ Mag niet worden gebruikt op gepolijste stenen vloeren, grestegels noch op niet-verzegeld hout.

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien

Veiligheid: Product uitsluitend voor professioneel gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet mengen met
andere producten. Niet mengen met andere producten. Voor nadere informae, zie technisch informaeblad.
Opslag: Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container. De opslag- en transporemperatuur van LONGLIFE
complete mag niet meer dan 30°C bedragen Vorstgevoelig.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector verzamelen. Een juiste dosis bespaart kosten en
brengt het milieu minder schade toe.

Verpakking

Arkelnr. 712513  2 x 5 L

pH-waarde 8

Uw vertrouwde partner

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Drève Richelle 161 K | 1410 Waterloo | Belgium | www.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00


