
Wysokoalkaliczny, wodorozcieńczalny, niskopienny środek do usuwania starych 
warstw wosków i polimerów. Szybko usuwa resztki powłok i zastarzały brud                 
(m.in. ślady sadzy i gumy) z wodoodpornych podłóg (PVC, kamień sztuczny i naturalny). 
Nie nadaje się do czyszczenia linoleum, drewna, parkietów i paneli oraz wrażliwych na 
odbarwienia powierzchni. Produkt stosować w maszynach jednotarczowych i automa-
tach oraz do czyszczenia ręcznego.

W zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczyć płyn z wodą w stosunku 1:20       
(0,5 l środka i 9,5 l wody) do 1:5 (2l środka na 8l wody), rozprowadzić na czyszczonej 
powierzchni i pozostawić przez 5-10 minut , nie dopuszczając do wyschnięcia. 
Większe stężenia i dłuższy czas kontaktu z powierzchnią stosować w przypadku 
ciężkich zabrudzeń. Po przeszorowaniu zebrać rozpuszczony brud, zneutralizować 
dwukrotnie posadzkę wodą i dokładnie osuszyć.

Wygląd................................................................................bezbarwna, klarowna ciecz
Zapach...........................................................charakterystyczny dla użytych surowców
Gęstość (20oC) [g/cm3]..................................................................................0,98 - 1,01
pH(20oC).....................................................................................................12,00-14,00
                        

STRIPPER ULTRA
Preparat do gruntownego czyszczenia 

Skład 
według zaleceń UE (Rozporządzenie UE 648/2004 wraz z późniejszymi zmianami):
< 5 %  niejonowe związki powierzchniowo czynne.

- Produkt łatwopalny.
- Powoduje oparzenia.
- Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością 

wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- Nosić okulary lub ochronę twarzy.
- W przypadku awarii lub jeżeli się źle poczujesz, niezwłocznie 

zasięgnij porady lekarza, jeżeli jest to możliwe, pokaż etykietę.

Magazynować w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji 
pionowej, w temperaturze 50C - 300C.

W normalnych warunkach preparat jest niepalny. Nie ma ograniczeń odnośnie rodzaju 
środków gaśniczych. Stosować środki gaśnicze właściwe do palącego się otoczenia.
Nie są wymagane specjalne zasady postępowania. Należy przestrzegać zasad 
i przepisów BHP dotyczących pracy z chemikaliami oraz dobrej praktyki przemysło-
wej. Zapewnić łatwy dostęp do sprzętu niezbędnego podczas usuwania wycieku 
preparatu, w przypadku przelewania zabezpieczyć oczy i ręce zakładając okulary 
ochronne i rękawice ochronne, odporne na zasady.
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Produkt żrący
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