LONGLIFE

hospital

Παρκετίνη ανθεκτική στα απολυμαντικά
Σύνθεση:
Σύνθεση:

Η LONGLIFE hospital περιέχει: <5% μη ιονικά τσιενεργά, συντηρητικά.
Πρόσθετα συστατικά: Πολυμερή, κεριά, πλαστικοποιητές, αρωματικές και
βοηθητικές ύλες.
pH: ~ 9

Ιδιότητες:
Ιδιότητες:

Η LONGLIFE hospital είναι μια ανθεκτική στα απολυμαντικά παρκετίνη
για χρήση σε τομείς με ιδιαίτερες απαιτήσεις στην υγιεινή. Η LONGLIFE
hospital σχηματίζει σε σωστή εφαρμογή ένα σκληρό και ανθεκτικό στις
καταπονήσεις προστατευτικό φιλμ με υψηλή αντοχή στο νερό και
απορρυπαντικά. Στα σημεία με ντισπένσερ δεν μπορεί να αποφευχθεί
πλήρως το στάξιμο απολυμαντικού χεριών με περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
Όμως λόγω της καλής ανθεκτικότητας έναντι του αλκοόλ η LONGLIFE
hospital εμφανίζει μετά το στέγνωμα αυτών των προιόντων πάλι τις
αρχικές εξαιρετικές ιδιότητές της , τις οποίες οι χρήστες εκτιμούν πολύ.
Το φιλμ φροντίδας επαλείφεται εύκολα και γρήγορα και εμφανίζει επίσης
και επάνω σε απορροφητικά δάπεδα εξαιρετικές ικανότητες πλήρωσης.
Η LONGLIFE hospital προστατεύει το δάπεδο από ισχυρές μηχανικές
καταπονήσεις και συνεισφέρει σημαντικά στη διατήρηση της ποιότητας ,
διότι ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις του τομέα υγείας τα δάπεδα επιδέχονται
εξαιρετικά υψηλές καταπονήσεις π.χ. από τη συχνή μεταφορά κρεβατιών,
οχημάτων φαγητού, συσκευών εξετάσεων κτλ. Τα στοιχεία φροντίδας που
χρησιμοποιούνται στην LONGLIFE hospital εγγυώνται επίσης και για
άτομα με κινητικά προβλήματα μια εξαιρετική ασφάλεια βαδίσματος . Η
LONGLIFE hospital είναι άριστα εναρμονισμένη με τη μεγάλη γκάμα
APESIN - προϊόντα απολύμανσης- έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι
διαφορετικές απαιτήσεις υγιεινής. Παρακαλείσθε να ζητήσετε τις
συστάσεις καθαρισμού για κλινικές γηροκομεία και θεραπευτήρια , ιατρεία
κτλ.

Περιοχή Εφαρμογής:
Εφαρμογής:

Τακτικός Καθαρισμός: Για τον τακτικό καθαρισμό με απολυμαντική δράση
χρησιμοποιείται π.χ. APESIN σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες δοσολογίας
με τη διαδικασία του υγρού σφουγγαρίσματος. Για τον τακτικό καθαρισμό
χωρίς προβλεπόμενη απολύμανση χρησιμοποιείται π.χ. SR 13- ουδέτερο
καθαριστικό ανάλογα
με το ρύπο με τη διαδικασία υγρού
σφουγγαρίσματος (περ. 1%). Ως καθαριστικό συσκευής ( χωρίς
απολύμανση) συνιστούμε το INNOMAT.
Συντήρηση: Σε Υψηλή καταπόνηση στη περιοχή των διαδρόμων
κυκλοφορίας ή των επιφανειών παραμονής δεν μπορεί να αποκλειστεί
πλήρως η αλλοίωση της οπτικής εικόνας του φιλμ προστασίας. Τα σημεία
αυτά μπορούν να συντηρηθούν πρόσθετα με LONGLIFE hospital σε μια
αραίωση 1:2. Το διάλυμα επαλέιφεται με τη διαδικασία υγρού
σφουγγαρίσματος σε μια δόση και στη συνέχεια αφήνετε την επιφάνεια να
στεγνώσει.
Βασικός καθαρισμός: Εάν μετά από μια μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης
απαιτείται να εκτελεστεί εκ νέου ο βασικός καθαρισμός μπορεί αυτός
ανάλογα με το είδος του δαπέδου να εκτελεστεί με QUICK STRIPPER΄ή
LINAX plus. Μετά το καλό πρόσθετο σφουγγάρισμα με νερό μπορεί το
προιόν να επαλειφθεί εκ νέου επάνω στο δάπεδο, αφού αυτό έχει
στεγνώσει προηγουμένως εντελώς.

Οικολογία:
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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 τη
συμπεριφορά του προς το περιβάλλον μπορείτε να λάβετε αφού το
ζητήσετε.
Να απορρίπτεται εντελώς άδεια η συσκευασία σε ειδικούς κάδους
ανακύκλωσης. Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
Προφυλάξτε το από την παγωνιά.

Η LONGLIFE hospital
είναι εξαιρετικά κατάλληλη για την εφαρμογή
παρκετίνης σε όλα τα υδατοστεγή δάπεδα σε εγκαταστάσεις από το χώρο
της υγείας , όπως π.χ. νοσοκομεία, ιατρεία, γηροκομεία και
θεραπευτήρια. Δεν χρησιμοποιείται επάνω σε δάπεδα ελαστομερών και
ξύλινων δαπέδων χωρίς σφραγιστική επάλειψη.

Εφαρμογή:
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Εφαρμογή Παρκετίνης: Επαλείφεται σε λεπτή στρώση ομοιόμορφα
επάνω σε καθαρό στεγνό δάπεδο το οποίο έχει υποβληθεί στο βασικό
καθαρισμό με κατάλληλο προϊόν επάλειψης. Σε πορώδη και πολύ
απορροφητικά δάπεδα συνιστάται η επάλειψη 2-3 φορές. Κατανάλωση
ποσότητας ανά επάλειψη περ. 1,5-2,5L/100 m2. Προσέχετε την ύπαρξη
επαρκούς χρόνου στεγνώματος πριν την δεύτερη ή τρίτη επάλειψη.
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