LONGLIFE vario

Kiiltoa säätelevä hoitojärjestelmävaha
Sisältää:

< 5 % ionittomia tensidejä, hajustetta, fenoksietanolia, limonenea.
pH-arvo noin 8,7

Käyttöedut:

LONGLIFE vario on vaha, jonka avulla voidaan antaa pinnalle
kolme erilaista kiiltoisuusastetta matasta huippukiiltävään: tämä on
erityisen hyödyllistä silloin, jos haluaa yhdessä työkohteessa
käsitellä erilaisia lattianpintoja tai esittää erikoisvaatimuksia tiettyjen
pintojen
ulkonäölle.
LONGLIFE
vario
on
voimakas
polymeeridispersio, joka oikein käytettynä muodostaa silkkisen
kiiltävän suojakalvon, jolla on korkea vastustuskyky likaantumiselle.
Tarpeen vaatiessa voidaan High-Speed kiillotusmenetelmää
käyttäen antaa aikaansaadulle suojakalvolle helposti huippukiilto.
Akrylaatin
ja
uretaanipolymeerien
erikoisyhdistelmä
ja
korkealaatuisuus takaavat parhaan kulutuksenkeston. Jos haluaa
mattaa suojakalvoa, voi kalvon luontaista kiiltoastetta selvästi
alentaa vario MATTPASE:n lisäämisellä.

Käyttökohteet:

työvälineellä (esimerkiksi ultanSPEED) 2-3 kertaa tasaisesti ja
ohuesti ja annetaan joka levityskerran jälkeen kuivua noin 30
minuuttia.
LONGLIFE vario:n ja vario MATTPASTE:n sekoitus säilyy 1
vuoden. Ennen käyttöä on ravistettava kanisteria.
Huolto ja ylläpitosiivous:
Lika siivotaan pois kostea- tai märkäpuhdistusmenetelmällä
tuotteita SR 13, Clean extrem, VIONET (noin 1 %) käyttäen tai
puhdistus- ja hoitoaineiden, esimerkiksi TAWIP tai WIPGO (noin
0,5-1 %) avulla. Puhdistuskoneisiin suosittelemme INNOMAT:ia.
Pinttyneiden kävelykaistojen poistamiseen sumutusmenetelmällä
käytetään aineita yhdessä LONGLIFE vario:n tai LONGLIFE
vario:n ja vario MATTPASTE:n sekoituksen kanssa (< 400 kierrosta
minuutissa, valkoinen laikka) laimennettuna veteen suhteella 1:3.

sekoitussuhde

Sopii kaikille muovilattianpäällysteille, erityisesti linoleumille ja
PVC:lle. Ei sovellu käsittelemättömään puulattiaan eikä kiillotettuun
kivipintaan.

125-150 ml / 500 ml
25-30%

Ympäristötietoa:

Tuote täyttää nykyisin pesu- ja puhdistusaineiden raaka-aineiden
ympäristöystävällisyydelle ja biohajoavuudelle asetetut säännökset.
Kattavaa tietoa tämän tuotteen ympäristöominaisuuksista on
saatavilla pyynnöstä.

Käyttöohje:

Ensimmäinen huolto:
Ennen käyttöä kanisteri ravistetaan huolellisesti!
Silkkisen kiiltävä suojakalvo:
Puhtaalle, kuivalle ja syväpuhdistetulle lattialle levitetään
LONGLIFE
vario:ta
sopivalla
työvälineellä
(esimerkiksi
ultanSPEED) 2-3 kertaa tasaisesti ja ohuesti. Annetaan kuivua joka
levityskerran jälkeen noin 30 minuuttia.

Tuotepakkaus toimitettaan täysin tyhjennettynä keräyspisteeseen.
Tämä tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön. Kylmäherkkä.
Tuotekoodi: GE10

Huippukiiltoinen suojakalvo:
1. kohdan mukaisesti muodostettu suojakalvoa kiillotetaan HighSpeed koneella (>1100 kierrosta minuutissa, beige laikka).
Matta suojakalvo:
vario MATTPASTE:n yhden pussin sisältö tyhjennetään täysin 5
litraan LONGLIFE vario:n ja sekoitetaan ravistelemalla. Sekoitus
levitetään puhtaalle, kuivalle ja syväpuhdistetulle lattialle sopivalla
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