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We help you shine.™

STA-BRITE™

GULVPOLISH

shine on.

130 STA-BRITE™
GULVPOLISH

Din

En gulvpolish, beregnet til rengøringssystemer med lavt
vedligehold, skal ikke poleres, utrolig modstandsdygtig
overfor hælmærker, ridser, sæbeprodukter og vask.

ikke polerings 			
formulering med høj glans.

ANBEFALES TIL:
Alle gulve

Produktemballering*
PRODUKTKODE: 130FSE

STØRRELSE: 10 liter
MÆNGDE: 2 pr. kasse

BRUGERVEJLEDNING: OPSTART
Efter grundrengøring, og når gulvet er blevet korrekt neutraliseret, 		
skyllet og er tørret helt igennem, kan der påføres 5-6 tynde lag Sta-Brite20
gulvpolish med en ren, syntetisk moppe. Gulvet skal tørre helt mellem
påføringerne. Alternativ: Påfør 2 tynde lag Pioneer Eclipse gulvforsegler
for at beskytte områder med ekstrem trafik, og gamle porøse gulve, og
derefter 4 lag Sta-Brite20 gulvpolish.
Obs: For at undgå forurening af ubrugt polish, hæld ikke resten af midlet
i spanden tilbage i dunken.

PRODUKTKODE: 130MPE

STØRRELSE: 4 liter
MÆNGDE: 4 pr. kasse

BRUGSANVISNING: REETABLERING
Til gulve, der er blevet skuret grundigt, og som har fået lov
at tørre helt igennem, påføres 1-2 tynde lag Sta-Brite20 gulvpolish med en
ren, syntetisk moppe. Gulvet skal tørre helt mellem påføringerne.
Dette produkt skal IKKE grundrengøres før det er absolut nødvendigt.

* Special emballering kan fås ved henvendelse.

Produktdata:
Beskrivelse

Akryl co-polymer
emulsion

Dækevne 61 - 74 m2 pr liter

Udseende Mælkehvid

Lugt Let ammoniak

GrundskuringsvenligFortræffelig
hed ASTM D1792-06
Evne til at modstå
rengøringsmidler Fortræffelig
ASTM D3207-92 (2008)

Ikke flygtige stoffer 20%

Skridsikkerhed Opfylder

ASTM D2834-95 (2008)

Glans reflektion (60º) >85
ASTM D1455-87 (2008)

Viscositet (Brookfield) <10 CPS
@ 68°F (20°C)

UL TM410

Holdbarhed i dunken 1 år
ASTM D1791-93 (2008)

Tæthed 1,03 kg pr liter @ 20°C

ASTM D1475-98 (2008)

Tørretid +/- 30 minutter
Frostcyklus Gennemfører 3

ASTM D3209-93 (2008) cykluser

VOC 0,01%

(40 CFR Part 59 Subpart C)

Sikkerhedsdatablade kan hentes på www.pioneereclipse.com

Klassificeret af UL for sin 		
skridsikkerhed.
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