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Gebruik en dosering

Doseer in functie
van toepassing. Volg
de onderstaande
instructies.

Vloer voorbereiding:
Neem alle vuil weg
en verwijder oude
emulsielagen door
strippen.
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Gelijkmatig 2 tot 3
lagen aanbrengen.
Minimum 30 minuten
laten drogen tussen de
verschillende lagen.
Grote oppervlakken:
Werk in secties, nat
op nat overlappen.
Verbruik ongeveer 2
l /100 m².

Duurzame poriënvuller
■ Uitstekende poriënvulling ■ Verbetert de hechting ■ Voorkomt melkachtige
emulsievlekken

Productprofiel
■ Dankzij de uitstekende poriënvulling, herstelt LONGLIFE primer beschadigde en poreuze linoleumvloeren tot een

uniforme vloerbedekking. De levensduur wordt verlengd en de originele karakteristieken blijven behouden.
■ LONGLIFE primer is uitermate bestand tegen water en detergenten en voorkomt nadien melkachtige

emulsievlekken. De verzorgende eindlaag kan zelfs intensieve reiniging weerstaan.
■ De tijd en kostenbesparende LONGLIFE primer vergemakkelijkt de reiniging en is gebruiksvriendelijk.
■ De vloer behandeld met LONGLIFE primer kan met elke LONGLIFE emulsie gecoat worden.

Toepassingsgebied
■ LONGLIFE primer is uitermate geschikt voor het onderhoud van alle poreuze vloerbedekkingen zoals linoleum,

poreuze tegels, vloer in cement etc. Niet gebruiken op verzegelde vloeren en rubbervloeren.

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. 713366  2 x 5 L

pH-waarde 8

Uw vertrouwde partner


