Golvvård - Golvpolish

FLEXI SHINE
____________________________________________________________________________________

Produktbeskrivning
FLEXI SHINE är en polerbar polyuretanförstärkt golvpolish som
är enkel att underhålla.
FLEXI SHINE används för underhåll av linoleum, plast, marmor,
terrazzogolv mm.
FLEXI SHINE har en mycket hög glans och ger ett slitstarkt golv
vid regelbunden polering.

Förpackningsstorlekar
Artikelnummer

Förpackningsstorlek

Förpackningstyp

Antal/ kartong

Antal/ pall

254-0050

5 liter

Plastdunk (HDPE)

3 x 5 liter

48 kartonger

Färg:
pH-värde (Konc):
Flampunkt:
Halkskydd:

vit, mjölkig
ca 8,5
ej tillämpbart
ASTM D2047

Teknisk information
Densitet:
Lukt:
Vattenlöslighet:
Farligt gods:
Torrhalt:

ca 1,020 g/ liter
karaktäristisk
blandbar
nej
18 %

Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad.

Registreringar/ Godkännanden
AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465.

Bruksanvisning
lagda inom 24 timmar.
Dosering
Används i koncentrat.
Beskrivning
1, Gör rent golvet från gammal polish, vax och smuts. Använd
produkten REMOVER. Sug omgående upp den smutsiga
lösningen med våtsug.
2, Skölj noggrant med vatten. Sug upp sköljvattnet och låt golvet
torka. pH-värdet på golvet bör vara ca 8.

6, Konsumentkemi rekommenderar någon form av
regelbunden polering för att bästa slitstyrka och
glans skall erhållas.
Lättskurade golv
FLEXI SHINE kan även användas på lättskurade
golv. Arbeta enligt ovan men uteslut punkt 1-2.
Beroende på slitage räcker det oftast med 1-2 lager.

4, Golvet skall vara helt torrt innan FLEXI SHINE läggs ut.

Porösa golv
En grundpolish/ porfyllare bör användas på porösa
golv t.ex. linoleum, keramikplattor, betong, marmor
och terrazzogolv.

5, Lägg ut FLEXI SHINE med en väl rengjord mopp i jämna
tunna lager. Låt polishen torka i 30-40 minuter mellan varje
lager. Torktiden kan variera beroende på temperatur och
och luftfuktighet. För bästa resultat rekommenderas 4 lager

Underhållssystem, utrustning
FLEXI SHINE kan användas tillsammans med alla
underhållssystem, polering, spraypolering, high-speedpolering och ultra high-speedpolering.

3, Torrpolera ytan (gäller linoleum). Avlägsna polerdammet.
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