
         LONGLIFE hospital 
 

 
 

 
Fertőtlenítőszer-álló ápoló diszperzió  

 

Összetétel: 
<5% a io os e i os te zidet, vala i t tartósítószert tartal az. Tová i összetevők: 
polimerek, speciális viaszok, illat- és segédanyag. 

PH-érték: kb. 8. 

 
Hatásmód: 
A LONGLIFE hospital kifejezetten olyan higiéniai területekre ajánlott padlóápoló, ahol 

követel é y a fertőtle ítőszer-állóság.  

A LONGLIFE hospital a szakszerű felhasz álást követőe  ke é y és kopásálló védőfil et 
képez, amely víz- és vegyszerálló. Az adagolók kör yéké  eheze  kerülhető el az alkoholos 
kézfertőtle ítők le söpögése a padlófelületre. A LONGLIFE hospital alkoholállóságá ak 
köszö hetőe  azo a  e szerek felszáradása utá  vissza yeri eredeti, agas teljesít é yű 
tulajdonságait. A védőfil  felvitele gyors, és a porózus felületek él is kiváló telítettséget 
ered é yez. A LONGLIFE hospital egvédi a padlófelületet az erős e ha ikai hatásoktól és 
jele tőse  értékálló á teszi. Ez azért fo tos, ert az egészségügyi i téz é yek e  a 

felületeket erőse  koptatják pl. az ágyak, az étkezőko sik, a vizsgáló űszerek st . 
mozgatásával. A LONGLIFE hospital ápoló hatóanyagai biztosítják a mozgáskorlátozott 

emberek számára is a kiváló lépésbiztonságot. A LONGLIFE hospital optimálisan együtt 

alkal azható az APESIN ter ék saláddal, ezáltal ter ékei k a legkülö öző  higié iai 
követelményeknek is megfelelnek. 

 

Felhasználási terület: 
Egészségügyi területek valamennyi vízálló felületére javasolt, mint pl. kórházak, orvosi 

re delők, öregek ottho a, utógondozók stb. Kezeletlen fára ne használjuk.  

 

Alkalmazás: 
Bevonatolás 

A tiszta, száraz és alaptisztított felületre ke jük fel véko ya , egye letese  egfelelő 
eszközzel, pl. ultanSPEED-del. A porózus és agy edvszívó képességgel re delkező 
felületeknél 2-3-szor ismételjük meg vékonyan. Felhasználási javaslat 1,5-2,5 liter/100 

m
2/réteg. A rétegek felvitele között iztosítsu k elege dő száradási időt. 



Napi tisztítás   

Fertőtle ítést igé ylő api takarítás eseté  hasz álju k APESIN rapid-ot, APESIN AP 100-at. 

Manuális napi takarítás esetén – a e yi e  i s szükség fertőtle ítésre – használjunk SR 

13-at vagy Green Care Neutral-t (kb. 1%) szennyezettség mértékéhez képest nyirkos vagy 

edves fel osással. Takarító auto atá ál fertőtle ítés élkül  INNOMAT-ot ajánlunk.  

Közlekedési nyomok kijavítása 

A nagy igénybevétel okozta közlekedési nyomok, kopások kialakulása esetén elkerülhetetlen 

az ápolófilm javítása. Ezeken a területeken utóápolást hajthatunk végre a LONGLIFE hospital-

lal 1:2 hígításban. Ezt az oldatot egy vékony rétegben felvisszük a területen és száradni 

hagyjuk.  

Alaptisztítás 

Amennyiben hosszabb igénybevétel után szükségessé válik az alaptisztítás, úgy a QUICK 

STRIPPER-t (PVC) vagy a LINAX PLUS-t (PVC, linóleum) ajánljuk hozzá. Az alaptisztított 

felületet alaposa  ö lítsük ő tiszta vízzel és felszáradás utá  is ételte  evo atolhatjuk. 
 

Professzionális felhasználásra készült termék. 

 

Fagyérzékeny 
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