PERFORM
STONE GLOSS

Finns i följande förpackningar att välja mellan:
1 liters förpackning artnr: 21-6500
Per kartong 12 x 1 liter (per pall: 40 kartonger = 480 liter)
5 liters förpackning artnr: 21-6510
Per kartong: 3 x 5 liter (per pall: 48 kartonger = 720 liter)

Rengörande och skyddande
kombimedel som passar till alla
typer av sten- och linoleumgolv.
Perform Stone Gloss är ett unikt filmbildande
kombimedel
förunikt
daglig
rengöring och
Perform Stone
Gloss är ett
filmbildande
kombimedel för daglig rengöring och ytbehandling samt underhållsbehandling av
ytbehandling
av
hårda
golv
och
kanPerform
med fördel
hårda golv förutom obehandlade trägolv.
Stone Gloss bildar vid torkning en vatten- och smutsavvisande vaxfilm med
användas på linoleumgolv. Perform Stone Gloss
självglans.
bildar vid torkning en vatten- och smutsavvisande
vaxfilm med självglans.
Perform Stone Gloss rengör och underhåller golvet utan att bygga upp ytskiktet och lämnar inga vattenränder. Perform Stone
Gloss är lätt att använda även vid vått/fuktmoppning. Upprepad användning förebygger förekomst av klackmärken och reparerar
slitna gångstråk utan att ge uppbyggnad som polish gör. Golvet blir effektivt rent och produkten bygger upp en slitstark och
smuts / vattenfrånstötande skyddsfilm i samma moment. Golven blir mycket mer lättstädade i framtiden.
Ajour Trading Sweden AB
Flöjelbergsgatan 8B

Vid nollställning
(por- rengöring och borttagning av gamla polishrester, tvåltvättvax och smuts) använd Perform Deep Stone
SE- 431 37 Mölndal
Cleaner,
Perform
Hulken
Telefon: 031-87
05 40Por-rent, Perform polishbort eller ren ånga (120° C).
info@ajourtrading.com

För att uppnå maximal lyster och städbar yta föreslås högvarvspolering med lämplig rondell.

www.ajourtrading.com

Notera: Använd ej hett vatten över 30° C. För golv impregnerade med Perform Stone Gloss kan det dagliga underhållet
alterneras med Perform Stone Gloss och Perform Stentvål Special och Perform Hulken Por-rent.
Rekommenderad dosering:
Manuell daglig rengöring: 		
Maskinell daglig rengöring:
Spraybehandling:		
Fuktmoppning:
		

0,5 dl till 10 liter vatten
1 dl till 10 liter vatten
2 liter till 10 liter vatten
1 dl till 10 liter vatten

Rekommenderad användning av produkten:
Grundimpregnering av slitna stengolv:
1 liter till 10 liter vatten - Låt medlet dra in i underlaget och direkt efter torkning polera med en high-speed askin och
high-speed rondell på slätare stengolv och använd naturhårsrondell på terrazzo och grövre stengolv.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på vår
hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-koden. pH ca 7,2. Förvaras frostfritt.
Denna produkt är tillverkad i Sverige.
Perform Stone Gloss ingår i Perform Floor-Recond System.

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.

Stockholm
Kontor
Markörgatan 2
136 44 Handen
08-604 30 00

V2

Göteborg
Huvudkontor
Snåkeredsvägen 2
438 91 Landvetter
031-87 05 40
info@ajourtrading.com

Fjällbacka
Centrallager
Ekelidsvägen 7
457 40 Fjällbacka
031-87 31 21

www.ajourtrading.com

