PRODUKT BLAD

EQUINOX ®® GULVPOLISH
Gulvpolish med højt tørstofindhold, til brug med
Ultra High Speed systemer. Giver en overflade så
sej, at den giver meget færre reetableringer og
kræver færre poleringer. Giver en utrolig glans,
skridsikkerhed og holdbarhed.
FORDELE
• Ideelt til 5-7 dages rengøringsfrekvenser
• Hård, holdbar sej polish
• Giver en dyb, rig glans
• Reducerer arbejdsomkostninger
• Nedsætter reetableringsfrekvensen
• Klar, ikke gulnende polish
• Selvforseglende på nyere gulve
• Klassificeret gennem Amerikanske UL, for sin
extreme skridsikkerhed
• Nedsætter grundrengøringsfrekvensen
ANBEFALES TIL:
Linoleum, vinyl, asfalt gulve, og de fleste typer af
terrazzo, marmor/split, klinker og granit

PRODUKT SPECIFIKATIONER
Beskrivelse:
Akryl co-polymer emulsion
Udseende:
Mælkehvid
Lugt:
Let ammoniak
Dækevne:
74-86 m2 pr. l.
Ikke flygtige stoffer: 22,0%, ASTM D2834-95
Glans reflektion (60º): >85%, ASTM D1455-82
Holdbarhed:
Fortræffelig
Evne til at modstå rengøringsmidler: Fortrinlig
Grundskuringsvenlighed: God
Viscositet:
<25 CPS Brookfield test
Skridsikkerhed: Opfylder ASTM D2047-99 krav vedr.
skridsikkerhed. Klassificeret af UL for sin
skridsikkerhed.
Tørretid:
Ca. 30 minutter
Holdbarhed i dunken: 1 år, ASTM D1791
Vægt pr. l.:
1,034 kg/l @ 20oC
Frostcyklus:
Gennemfører 3 cykluser, ASTM D320993. Undga frost. Hvis frosset, lad
optøning ske langsomt til rumtemperatur.
Ryst grundigt før brug.
BEMÆRK
Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn. Benyt
handsker under brug. Undgå frost.
PAKNING
2 X 10 l. dunke bestillingsnummer 103
4 X 4 l. dunke bestillingsnummer 103MP

BRUGERVEJLEDNING: OPSTART
1. Fjern al gammel polish og forsegler med FORMULA X® UHP grundrengøringsmiddel, ifølge brugsanvisningen. Brug gulvvaskemaskine
eller grundrensemaskine (PE Starstripper) med rondel eller børste.
2. Brug ren mop eller gulvvaskemaskine til at skylle gulvet 1 gang
med Pioneer Eclipse Neutral cleaner eller Pioneer Eclipse
neutralicer og derefter 1 gang med rent vand, og lad tørre.
3. Som valgmulighed, påfør 2 lag FIRST STEP SEAL, for at beskytte
områder med ekstrem trafik, og gamle porøse gulve. Lad tørre
helt mellem hver påføring.
4. Brug ikke flere end 6 lag totalt, forsegler og polish.
Ved brug af forsegler: Påfør 3-4 tynde lag EQUINOX efter
forsegler, påføres med en ren syntetisk mop. Lad gulvet tørre helt
mellem hver påføring.
Når ingen forsegler bruges: Udlæg 5-6 tynde lag af EQUINOX
polish med en ren tør syntetisk mop. Lad hvert lag tørre grundigt,
før næste påføring.
5. Poler i henhold til ønsket glans og holdbarhed, med en Pioneer
Eclipse Polermaskine og anbefalet rondel.
Obs: For at undgå forurening af ubrugt polish, hæld ikke
resten af midlet i spanden tilbage i dunken.

BRUGSANVISNING: DAGLIGT VEDLIGEHOLD
1. Fej/mop gulvet med en tør ubehandlet mop.
2. Vask med mop eller gulvvaskemaskine efter behov med ECLIPSE
NEUTRAL CLEANER i blandingsforhold 1:128 (40 ml pr. 5 l. vand)
brug lys rondel under gulvvaskemaskinen.
3. Vedligehold gulvet med Pioneer Eclipse plejemiddel.
Med mop: brug EXTEND AUTO BURNISH i blandingsforholdet 1:64
(80 ml pr. 5 l. vand) må ej bruges mere end 2 gange ugentligt.
Med gulvvaske maskine: Brug ILLUMINATE i blandingsforholdet
1:32 (160 ml pr. 5 l. vand) må ej bruges mere end 1 gang
ugentligt.
4. Poler efter behov (men altid efter brug af EXTEND eller ILLUMINATE)
med en polermaskine og rondel anbefalet af Pioneer Eclipse.
5. Skur og reetabler efter behov med 1-2 lag EQUINOX, lad gulvet
tørre grundigt og poler derefter.
6. Dette produkt skal IKKE grundrengøres før det er absolut
nødvendigt. Når grundrengøring er nødvendig, brug FORMULA X
U.H.P. eller ECLIPSE LOW ODOR grundrengøringsmiddel, ifølge
brugsanvisningen.
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