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THE EQUINOX SYSTEM
E q u i n o x® S y s t e m e t e r t i l p o l e r i n g 3 - 6 g a n g e o m u g e n :
•
•
•
•

Giver en utrolig glans
Skridsikkert ved enkelt vedligehold
Ekstrem holdbarhed under stærk trafik
Kan anvendes på de fleste gulvtyper
REBOUND CLEANER/ENHANCER
Plejemiddel.
#211 2X10L, #211MP 4X4L.
Koncentreret vaske og polish plejemiddel, der i en og samme arbejdsgang, rengører, plejer og forhøjer
glansen. Beregnet til brug med gulvvaskemaskine eller moppe. Forlænger
kraftigt reetablerings frekvensen, og
forhøjer glans, holdbarhed og skridsikkerhed, når den poleres med en
polermaskine.

EQUINOX® Floor Coating.
Polish/Top lag #103. Klar, ikke
gulnende selvforseglende polish højt
tørstof indhold giver en stærk, sej
overflade, der meget kraftigt nedsætter
behovet for nyudlægninger af polish.
Giver en fantastisk glans, med færre
hælmærker, og langtidsholdbar
beskyttelse af gulvet.
UL klassificeret for sin skridsikkerhed.

UL klassificeret for sin skridsikkerhed.

FIRST STEP SEALER®.
#401. Vandbaseret forsegler,
beskytter gulve mod både vådt
og tørt snavs, beskytter mod
gennemtrængning af flydende
snavs. Giver et stærkt holdbart
fundament for Ultra High Speed
poler systemer, vil ikke gulne. 2
lag giver optimal beskyttelse.

OG

ECLIPSE™ Hard Floor
Sealer.
#403. Gulvforsegler. Hurtigttørrende vandbaseret akrylbaseret
forsegler, designet med formidabel
vedhæftningsevne på sten/marmor/
marmorsplit og lignende hårde
gulve. Ingen lugtgener. Utrolig sej
og holdbar, tørrer hurtigt op med
klar, rig glans.
UL klassificeret for sin skridsikkerhed.

ECLIPSE™ NEUTRAL
Cleaner.
#301 2X10L, #301MC 4X5L.
Grovrengøringsmiddel, fjerner
snavs men ikke glansen, enkelt i
brug enten med mop, svamp eller
gulvvaskemaskine. Kan bruges på
alle vaskbare overflader. Stærkt
koncentreret, økonomisk i brug. Let
citrusduft.

OG

ECLIPSE ALL-PURPOSE FLOOR
NEUTRALIZER
NEUTRALISERINGSMIDDEL
# 310MC 4X5L. Koncentreret
neutraliseringsmiddel til brug på alle
typer stengulve, og til nogle typer af
linoleumsgulve. Forstærker
vedhæftningsevnen af polish eller
forseglere, (porefyldere) betydeligt.
Koncentreret, økonomisk i brug. Nem
at bruge med en mop.

FORMULA X® U H P
Stripper.
#503 2X10L, #503MC 4X5L.
Polishfjerner. Kraftfuld,
højtydende polishfjerner uden
ammoniak, fjerner hurtigt og
effektivt både forseglere/polish/
snavs/voksophobninger og
brune kanter. Virker bedst i koldt
vand. Kun 5-10 min’s virketid.
Let citrusduft.

Blue Blend. Blå poler rondel.
Til Ultra High Speed Poler Systemer. En blanding af
naturlige og syntetiske fibre, som hver gang, giver
det optimale resultat, når rondellen bruges med
Ultra High Speed maskiner og de før nævnte
Pioneer midler. Den unikke blanding er designet til
effektivt at fjerne ridser og hælmærker. Midlerne
poleres til en dyb, rig glans, og rondellens levetid
er utrolig lang, selv under en højtydende gas
polermaskine.

Mulige Typer Rondel:

Rund Rondel

X Rondel

Vortek Rondel
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