QUICKSTRIP TURBO

Υγρό αρχικού καθαρισμού
υψηλής απόδοσης
Σύνθεση:
Σύνθεση:

QUICKSTRIP TURBO με βάση υδατοδιαλυτούς διαλύτες
περιέχει : πυριτικά άλατα, γλυκολικό αιθέρα, αλκοόλες,
αμίνες, και διαλύτες.
pH: ~ 14

Ιδιότητες:
Ιδιότητες:

Διαλύει αμέσως και ολοκληρωτικά παλιές επιστρώσεις
κεριών και ακρυλικών στοιχείων ακόμη και χωρίς τη χρήση
μηχανημάτων. Τα τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού
παράλληλα με την οικονομική χρήση (αραιώνεται 1:4 με
νερό) εξοικονομούν χρόνο και βέβαια μειώνουν το κόστος
κατά τους αρχικούς καθαρισμούς. Σε αραίωση 1:20 με
νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρχικούς καθαρισμούς
κτιρίων με αυτόματα μηχανήματα δαπέδων. Είναι άοσμο
κατάλληλο για χρήση σε κλειστούς χώρους, χαμηλού
αφρισμού, δεν χρειάζεται ουδετεροποίηση το δάπεδο.

Περιοχή Εφαρμογής:
Εφαρμογής:

Προφυλάξεις κατά τη Χρήση:
Χρήση:

Ερεθιστικό. Περιέχει μεταπυριτικό νάτριο. Ερεθίζει τα
μάτια και το δέρμα. Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση
επαφής με τα μάτια ξεπλένετε αμέσως με άφθονο νερό και
συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το
δέρμα πλένετε αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και να
επιδειχθεί το δοχείο ή ετικέτα. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό.

Οικολογία:
Οικολογία:

Αυτό το προϊόν υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας
περιβάλλοντος από απορρυπαντικά και καθαριστικά,
καθώς επίσης στους όρους για βιοδιασπασιμότητα των
πρώτων υλών. Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική
χρήση. Ευπαθές στην παγωνιά.

Κατάλληλο για τον αρχικό καθαρισμό όλων των δαπέδων
που πλένονται. Δεν ενδείκνυται για Linoleum, ευαίσθητα
πλαστικά δάπεδα (λάστιχο), ξύλο.

Εφαρμογή:
Εφαρμογή:

Αναμιγνύεται με κρύο νερό σε αναλογία 1:4 ( π.χ. σε ένα
κουβά 2 λίτρα QUICKSTRIP TURBO με 8 λίτρα νερό).
Απλώνετε το διάλυμα κατά τμήματα και αφήνετε να δράσει
για 5 λεπτά. Εάν υπάρχουν λεπτές επιστρώσεις μπορείτε
να απορροφήσετε αμέσως χωρίς τρίψιμο μετά την δράση
του διαλύματος και να ξεβγάλετε με καθαρό νερό. Σε
περίπτωση πολλαπλών στρώσεων τρίβετε μετά την δράση
του διαλύματος με μηχανή μονού δίσκου και τσόχα. Μετά
απορροφάτε τα υπολείμματα και ξεβγάζετε τουλάχιστον
δυο φορές με καθαρό νερό. Κατά την διάρκεια του
καθαρισμού παλαιών παρκετινών μην αφήνετε το διάλυμα
με τα φιλμ να στεγνώνει.
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