PRODUKT BLAD

ECLIPSE ®® ALL-PURPOSE
NEUTRALISERINGSMIDDEL
Koncentreret neutraliseringsmiddel, til brug på
alle typer stengulve, og de fleste typer af
linoleums gulve
FORDELE
• Forstærker vedhæftningsevnen af polish og
forseglere efter grundskuring, hvor alkalier er et
problem
• Koncentreret for økonomisk brug
• Nemt at bruge, udlægge med mop
• Helt biologisk nedbrydeligt
• Giver længere holdbarhed af polish og forseglere

ANBEFALES TIL:
Gamle linoleums gulve - alle typer sten- og betongulve -Terrazzo marmor/split - granit, hvor høj alkalinitet, sæberester eller stærkt
fedtet snavs er et problem, og vedhæftningsevnen er et problem ved
brug af forseglere/porefyldere. Bruges midlet på blanke marmoroverflader kan glansen nedsættes. Forstærker vedhæftningsevnen
af forseglere betydeligt.

PRODUKT SPECIFIKATIONER
Beskrivelse:
Vandbaseret neutraliseringssmiddel
Udseende:

Klar gul opløsning

Lugt:

Citrusduft

Dækevne:

98 m2 pr. opblandet l.

Viscositet:

<5 CPS @ 20ºC (Brookfield)

Koncentrat pH:

2,0 +0,5%, ASTM E70-77

Opløsning pH 1:10:

2,2 + 0,5, ASTM E70-77

Holdbarhed i dunken:

2 år, ASTM D1791-93 (1998)

Vægt pr. l.:

1,045 kg @ 20ºC

Frostcyklus:

Gennemfører 3 cykluser, ASTM D3209-93
(1998). Undgå frost. Hvis frosset, lad
optøning ske langsomt til rumtemperatur. Ryst
grundigt før brug.

Flammepunkt:

BRUGSANVISNING:
1. Fjern al gammel polish og forsegler med Pioneer Eclipse grundrengøringsmiddel, ifølge brugsanvisningen.
2. Bland ECLIPSE® All Purpose neutraliseringsmiddel i en spand
eller gulvvaskemaskine i følgende blandingsforhold:
Linoleum/PVC/Vinyl 1:64

80 ml pr. 5 l. vand

Stengulve

480 ml pr. 5 l. vand

1:10

3. Udlæg opløsningen meget våd, enten med mopeller applikator.
Gulvet SKAL holdes vådt i alle 10 minutter. Sug opløsningen op
med en gulvvaskemaskine eller vandsuger.
4. Brug en gulvvaskemaskine til at skylle grundigt efter, med
rent koldt vand, og sug op.
5. (På sten/beton) Skyl gulvet igen med rent koldt vand, med
efterfølgende fugtmopning.
6. Lad gulvet tørre grundigt før ny polish.

Ikke brændbar

PAKNING

BEMÆRK
Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn. Benyt handsker
under brug. Undgå frost.

4 X 4 l. dunke bestillingsnummer 310MP
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