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Υψηλής λάμψης, εξαιρετικά 
ανθεκτική παρκετίνηανθεκτική παρκετίνη
ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση::::
LONGLIFE diamond περιέχει: <5% ανιονικά και μη ιονικά
τασιενεργά. Περιέχει συντηρητικά. Πρόσθετα συστατικά: κεριά,
πλαστικοποιητές, και αρωματικά έλαια.
pH: ~ 9

ΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητες::::
Η LONGLIFE diamond είναι μια υψηλής λάμψης και ανθεκτική
στις καταπονήσεις παρκετίνη, η οποία συνιστάται παντού, όπου
έχουν μεγάλη σημασία η εξαιρετική οπτική εικόνα του δαπέδου
και η μακρά διάρκεια ζωής του φιλμ φροντίδας. Η LONGLIFE
diamond σχηματίζει σε σωστή εφαρμογή ένα σκληρό και
ανθεκτικό στις καταπονήσεις προστατευτικό φιλμ , το οποίο
προστατεύει το δάπεδο έναντι των μηχανικών καταπονήσεων και
της γρήγορης φθοράς. Τα χρησιμοποιημένα στο προϊόν αυτό
στοιχεία φροντίδας εγγυώνται τη βέλτιστη ασφάλεια βαδίσματος
ακόμα και σε μεγάλη κυκλοφορία. Οι ιδιότητες του προϊόντος
αυτού μπορούν να αυξηθούν μέσω γυαλίσματος με τη χρήση
super high speed με τη συμπίεση του φιλμ. Η LONGLIFE
diamond εφαρμόζεται γρήγορα και απλά , και εμφανίζει μετά τη
δημιουργία του φιλμ εξαιρετικό άπλωμα και ελκυστική λάμψη.

ΤομέαςΤομέαςΤομέαςΤομέας ΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογής::::
Η LONGLIFE diamond ανήκει στις σκληρές, ανθεκτικές στην
καταπόνηση παρκετίνες πολυμερών και είναι έτσι εξαιρετικά
κατάλληλη για την επάλειψη δαπέδων από PVC ,λινόλαιο, ειδικάκατάλληλη για την επάλειψη δαπέδων από PVC ,λινόλαιο, ειδικά
συνθετικά δάπεδα κτλ. Δεν χρησιμοποιείται επάνω σε ξύλο χωρίς
σφραγιστική επάλειψη, δάπεδα ελαστομερών και γυαλισμένα
πέτρινα δάπεδα.

ΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογή::::
Εφαρμογή παρκετίνης: Για την εφαρμογή της παρκετίνης σε
μεγάλες επιφάνειες επαλείφετε σε λεπτή στρώση και ομοιόμορφα
τη LONGLIFE diamond επάνω στο καθαρό και στεγνό δάπεδο με
κατάλληλο εργαλείο.
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Εφαρμογή παρκετίνης μακράς διάρκειας : Εκτελείτε την πρώτη
επάλειψη όπως περιγράφεται παραπάνω και μετά το στέγνωμα
εκτελείτε γυάλισμα με πολύστροφη περιστροφική μηχανή. Στη
συνέχεια εφαρμόζετε μια δεύτερη επάλειψη και μετά το στέγνωμα
εκτελείτε νέο γυάλισμα. Το συμπιεσμένο με τον τρόπο αυτό
προστατευτικό φιλμ εμφανίζει ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Κατανάλωση ποσότητας ανά επάλειψη περ. 1,5-2L/100m2.
Προσέχετε οπωσδήποτε την ύπαρξη επαρκούς χρόνου
στεγνώματος πριν από τη δεύτερη επάλειψη και τη διαδικασία
γυαλίσματος
Τακτικός καθαρισμός: Σε εύκολους ρύπους εργάζεστε με TAWIPή
WIPGO με τη διαδικασία ψεκασμός-σφουγγάρισμα. Δύσκολους
ρύπους απομακρύνετε με τη διαδικασία υγρού σφουγγαρίσματος
με SR 13 (περ. 1%). Ως καθαριστικό συντήρησης συνιστούμε το
INNOMAT.
Διαδικασία Spray Cleaner: Καμία επάλειψη δεν είναι 100%
ανθεκτική στα ξυσίματα π.χ. από μεταφερόμενους κόκκους
άμμου. Σημάδια βαδίσματος στη περιοχή των διαδρόμων
κυκλοφορίας αντιμετωπίζονται απλά με τη πολύστροφη
περιστροφική μηχανή με LONGLIFE diamond (1:3 αραιωμένο με
νερό)
Βασικός Καθαρισμός:Εάν μετά από μια μεγάλη διάρκεια χρήσης
οφείλει να εκτελεστεί εκ νέου ο βασικός καθαρισμός μπορεί να
εκτελεστεί ανάλογα με το δάπεδο με QUICK STRIPPER ή με
LINAX plus. Μετά από καλό πρόσθετο σφουγγάρισμα με νερό
μπορεί το προϊόν να επαλειφθεί εν νέου στο δάπεδο αφού έχειμπορεί το προϊόν να επαλειφθεί εν νέου στο δάπεδο αφού έχει
στεγνώσει προηγουμένως εντελώς.

ΟικολογίαΟικολογίαΟικολογίαΟικολογία::::
Το προϊόν αυτό υπόκειται στη νομοθεσία περί συμβατότητας με
το περιβάλλον των απορρυπαντικών και των υλικών καθαρισμού
και των ισχυουσών αντίστοιχων εκτελεστικών διατάξεων για τη
βιολογική διασπασιμότητα των πρώτων υλών. Αναλυτικές
πληροφορίες για την συμπεριφορά του προς το περιβάλλον
μπορείτε να λάβετε αφού το ζητήσετε. Πετάτε εντελώς άδεια φιάλη
στη περισυλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Το προϊόν
προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Ευαίσθητο στο παγετό.
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