PERFORM

MPC

Marble Polishing Compound

0,5 kg förpackning artnr: 03-1016
2,5 kg förpackning artnr: 03-1018

Polerpasta för ytor av marmor, kalksten och
andra kalkhaltiga stensorter

5 kg förpackning artnr: 03-1017

Perform MPC är en polerpasta för restaurering av sliten
marmor, terrazzo, kalksten och agglomarmor. Perform MPC
är idealisk för underhåll av polerade golv och
restaurerar den ursprungliga skönheten hos stenen.
Den lyster som uppnås med Perform MPC ger även ett
visst motstånd mot smuts och vatten.

25 kg förpackning artnr: 03-1015

Perform MPC (Marble Polishing Compound) är en polerpasta för restaurering av sliten marmor, terrazzo, travertine, kalksten och
agglomarmor. Perform MPC är idealiskt för underhåll på polerade golv och restaurerar den ursprungliga skönheten hos stenen.
Den lyster som uppnås med Perform MPC ger även ett visst motstånd mot smuts och vatten. Perform MPC etsar inte stenen
genast om det torkar in. Vid behandling med kombimaskin kan en arbetshastighet på upp till 100 m² / timme uppnås. Täckningen
varierar men genomsnittet ligger på ca 20-30 m² / kg. En stor fördel med Perform MPC är att den bearbetas med en vanlig
skurmaskin (ca 150 varv/min) samt röd rondell. Perform MPC ingår i Perform Floor-Recond System.
NOTERA: Om ytan är extremt sliten kan det vara nödvändigt med diamantslipning före behandling med Perform MPC.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på vår
hemsida: www.ajourtrading.com. Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och 14001.
1.

Hur man använder Perfom MPC:
Rengör stenen från alla rester av vax, såpa och polish. Använd Perform Deep Stone Cleaner samt skurrondell. Om det
finns polishrester på stenen används Perform Polishbort.

2.

Skölj med vatten och våtsug ytan.

3.

Fukta golvet med vatten. Fördela 3-4 dl pulver över en yta på ca 6-8 m². OBS! Perform MPC skall störs direkt ut över 		
golvet, ej i vattentanken.

4.

Bearbeta ytan med singelskurmaskin (150 varv/min) och röd skurrondell med upprepade sidgående rörelser. Dra 		
bort pastan med gummiraka och kontrollera om finishen är tillfredsställande. Om inte - bearbeta lite till.

5.

Skölj med vatten och våtsug ytan samt moppa rent med vatten.

6.

Golvet kan nu beträdas

7.

Vid underhåll bör Perform Stentvål Special Originalet och Perform Hulken Por-rent användas.
Följ instruktionerna på förpackningarna och alternera mellan dem.

P

ERFORM
FLOOR-RECOND SYSTEM

Underhållsprodukter för professionell användning.
Serien säljs hos våra återförsäljare. Surfa in på vår
hemsida för mer information om våra produkter och
var du kan köpa dem.
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