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Παρκετίνη για αγώγιμα δάπεδα
ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση::::
LONGLIFE conductan περιέχει: κάτω απ 5% ανιονικά και µη
ιονικά τασιενεργά. Περιέχει συντηρητικά. Πρόσθετα συστατικά:
Πολυµερή, κεριά, πλαστικοποιητής, αρωµατικές  ουσίες και 
ηλεκτρολύτες

pH: ~ 8,5

ΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητες
Η LONGLIFE conductan είναι μια ειδική παρκετίνη, κατάλληλη για
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των αγώγιμων δαπέδων. Το προϊόν
αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με επώνυμους κατασκευαστές
δαπέδων, οι οποίοι συνιστούν τη χρήση του επάνω στα αγώγιμα
δάπεδά τους. Η LONGLIFE conductan σε σωστή εφαρμογή δεν
προκαλεί κανένα φαινόμενο μόνωσης και διατηρεί τη δεδομένη από
το δάπεδο και τη τοποθέτηση του ηλεκτροστατική ανορθωτική
αντίσταση του δαπέδου, σύμφωνα με τις μετρήσεις DIN IEC
61340-4-1 και DINγυάλισμα με EN 1081. Η LONGLIFE conductan
σχηματίζει ένα ανθεκτικό προστατευτικό φιλμ, το οποίο εμποδίζει
την απόπλυση αγώγιμων συστατικών στοιχείων από το δάπεδο και
προστατεύει πρόσθετα την επιφάνεια του δαπέδου από την
γρήγορη εναπόθεση βρομιάς και από φθορά. Οι επακόλουθοι
τακτικοί καθαρισμοί διευκολύνονται σημαντικά με τον τρόπο αυτό.
Το εφαρμοσμένο προστατευτικό φιλμ επιδέχεται γυάλισμα με
πολύστροφη περιστροφική μηχανή και μπορεί εκτός αυτού απλά
και γρήγορα να συντηρηθεί σημειακά. Η LONGLIFE conductan
είναι ανθεκτική στα μέσα απολύμανσης και επίσης εξαιρετικάείναι ανθεκτική στα μέσα απολύμανσης και επίσης εξαιρετικά
κατάλληλη στους τομείς με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θέματα υγιεινής
(περί αυτού μπορούμε να σας αποστέλλουμε εάν χρειάζεται τις
αντίστοιχες συστάσεις καθαρισμού για π.χ. ιατρεία, κλινικές κτλ).
Το φιλμ φροντίδας εμφανίζει μια ευχάριστη, βελούδινη λάμψη.

ΤομέςΤομέςΤομέςΤομές ΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογής::::
Κατάλληλο για όλα τα πατώματα φτιαγμένα από αγώγιμα υλικά ,
PVC & Linoleum.Ενδείκνυται για περιορισμένη χρήση σε
ελαστομερή , δάπεδα κασέτας και συνθετικών ρητινών.

Διατίθεται στην Ελλάδα από: ECOLINE Α.Ε., Γ.Παπανδρέου 91, Ζωγράφου, 
15773, Αθήνα  Τηλ.: 2107713906-7 Fax: 2107713908, 
sales@ecolinehellas.gr info@ecolinehellas.gr   www.ecolinehellas.gr

Παρκετίνη για αγώγιμα δάπεδα
ΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογή::::
Εφαρμογή παρκετίνης: Επαλείφεται σε λεπτή στρώση και
ομοιόμορφα επάνω σε καθαρό, στεγνό δάπεδο , το οποίο έχει
υποβληθεί στο βασικό καθαρισμό , με κατάλληλο προϊόν
επάλειψης . Κατανάλωση ποσότητας ανά επάλειψη περ. 1,5 μέχρι
2L/100 m 2 . Προσέχετε την ύπαρξη επαρκούς χρόνου
στεγνώματος πριν από τη δεύτερη επάλειψη.
Τακτικός καθαρισμός: Απομακρύνετε τις βρομιές με τη διαδικασία
υγρού σφουγγαρίσματος με SR 13(περ. 1%). Ως καθαριστικό
συντήρησης συνιστούμε το INNOMAT.
Συντήρηση: Σε ισχυρή καταπόνηση στην περιοχή των διαδρόμων
κυκλοφορίας ή σε επιφάνειες παραμονής δεν μπορεί να
αποκλειστεί πλήρως η αλλοίωση της οπτικής εικόνας του φιλμ
φροντίδας. Τα σημεία αυτά μπορούν να συντηρηθούν πρόσθετα
με LONGLIFE conductan σε μια αραίωση 1:2. Το διάλυμα
επαλείφεται μία φορά με τη διαδικασία υγρού σφουγγαρίσματος
και στη συνέχεια αφήνετε να στεγνώσει.
Βασικός καθαρισμός: Εάν μετά από μια μεγάλη διάρκεια χρήσης
οφείλει να εκτελεστεί εκ νέου βασικός καθαρισμός συνιστούμε τη
χρήση των προϊόντων LINAX plus ή LINAX ή GR 10. Μετά το
καλό πρόσθετο σφουγγάρισμα με νερό μπορεί το προϊόν να
επαλειφθεί εκ νέου επάνω στο δάπεδο αφού έχει προηγουμένως
στεγνώσει εντελώς.
Ιδιαίτερες υποδείξεις: Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος, όταν
υπάρχει υπερβολική υγρασία στον αέρα.

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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