
LONGLIFE matt

Duurzaamheidsinformatie

Duurzame ontwikkeling en
productie

EMAS:
■ Continue verbetering van

milieuprestaties
■ Jaarlijks

duurzaamheidsrapport
■ Energie- en waterbeheer
■ Social Fairness

DIN ISO 14001:
■ Continue vermindering

van afval en CO2-
emissies, daling
energie-, water- en
materiaalverbruik

DIN ISO 50001:
■ Continue verbetering

van energiebeheer:
prestaties, efficiëntie,
veiligheid, gebruik en
verbruik

A.I.S.E. - Charter:
■ Veilige en duurzame

productie van
schoonmaakproducten

DIN ISO 9001:
■ Continue verbetering

van procesbeheer en
klanttevredenheid

■ Vastgelegd systeem
kwaliteitsbeheer in
productontwikkeling en
productie

Zeer doeltreffende matte vloeremulsie

■ Duurzaam ontwikkelde, ecologische reiniger

Veilige, milieuvriendelijke en krachtige reiniger

■ Developed to fulfil the Austrian Ecolabel
■ Volledig afzien van toxische en schadelijke stoffen
■ Overtreft andere producten bij lagere concentratie

Intensief gebruik van hernieuwbare bronnen - continue verbetering van
deherbruikbaarheidsscore

■ Productie met uitgebreid aanwenden van hernieuwbare grondstoffen en energie door gebruik –tot
100% - van hydroelektrische-, zonne-, en geothermische energie.

■ Actief waterbeheer via de eigen installatie voor zoetwater- en afvalwaterbehandeling

Totale transparantie - volledige ingrediëntendeclaratie
<5% anionogene oppervlakteactieve stoffen (dialkylsulfosuccinaat), niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
(vetalcohol-EO-adduct), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, sodium pyrithione
Specifieke ingrediënten: aqua, styreenacrylaat copolymeer, polypropyleenwas, matmakende substanties, glycolether,
weekmaker (TBEP-vrij), uitloopmiddel (niet gefluoreerd)

Traditionele Duitse kwaliteit – duurzaam ondernemen
■ Meer dan 25 jaar pionier in duurzame productontwikkeling
■ Slimme hygiëne-oplossingen voor rendabele groei
■ Trusted Brand

Professionele opleidingen en klantondersteuning voor duurzame oplossingen
■ Uitgebreide kennisoverdracht via gekwalificeerde consultants
■ Hygiëneplannen op maat en specifieke aanbevelingen om uw activiteiten en schoonmaakprocessen

te optimaliseren
■ Verhoogde servicewaarde en uitstekende bedrijfsreputatie



LONGLIFE matt

Technische informatie
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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.
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rd Vloer voorbereiding:
Neem alle vuil weg
en verwijder oude
emulsielagen door
strippen.
Basisverzorging:
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.
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L Bijwerken toplaag:
Kleine krassen
verwijderen met de
spray-methode en
highspeed machine
met rode pad.

Zeer doeltreffende matte vloeremulsie
■ Slijtagebestendig ■ Matte uitstraling ■ Verhoogde veiligheid

Productprofiel

■ LONGLIFE matt is een doeltreffende emulsie die uitstekende resultaten levert.
■ LONGLIFE matt verzekert een lange levensduur en hoge weerstand tegen afslijten dankzij de speciaal ontwikkelde

technologie.
■ Het gebruik van speciale polymeren voorkomt witte wolkvorming in de beschermfilm na onderhoudsreiniging.
■ LONGLIFE matt is bijzonder geschikt voor gebruik in zorginstellingen dankzij de slipresistentie en een zeer goede

weerstand tegen alcohol en desinfectiemiddelen .  Geschikt voor vloeren waar een matte uitstraling is vereist.
■ Slipresistentie is gecertificeerd volgens DIN 18032-2.
■ De beschermfilm van LONGLIFE matt verzekert een uitstekende slijtageweerstand wegens zijn elastische

eigenschappen en buitengewone hechting op alle vloertypes.
■ Dankzij de bijzondere eigenschappen  kan LONGLIFE matt eveneens gebruikt worden op vochtige linoleumvloeren. 

Het vernieuwen van de beschermflim is mogelijk zonder verhoging van het glansniveau.
■ Ideaal te gebruiken met LINAX complete die gemakkelijk de film van LONGLIFE matt verwijdert.
■ Door het vermijden van gevaarlijke ingrediënten zoals zink, TBEP, parfum, en gefluoreerde egaliseermiddelen, neemt

LONGLIFE matt zijn verantwoordelijkheid tegenover toekomstige generaties.

Toepassingsgebied

■ LONGLIFE matt is geschikt voor universele toepassing op alle vloeren die men kan voorzien van een beschermlaag
zoals elastische vloeren van PVC, linoleum, natuurrubber en andere speciale synthetische materialen.

■ Speciaal aanbevolen voor sterk belopen en hoog belaste vloeren in hospitalen, verzorgingstehuizen, medische
praktijken etc. waar half matte beschermlagen met lange levensduur en slipresistentie worden vereist.

■ Niet te gebruiken op gepolijste stenen vloeren, keramische vloeren, evenals onverzegeld hout.

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften

Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik.  Steeds de productcan schudden voor gebruik . Niet
mengen met andere producten.  Test materiaalverdraagzaamheid voor gebruik.  Voor verdere informatie, zie
veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Te bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.  Vorstgevoelig.
 
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen afvoeren in de geschikte afvalcontainer.  Juiste dosering vermindert kosten en
impact op het milieu.

Verpakking

Artikelnr. 714289  2 x 5 L

pH-waarde 8

Uw vertrouwde partner


