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TASKI Jontec Deepstrip
Krachtige linoleumveilige stripper

Productomschrijving
Krachtige stripper met oplosmiddelen voor de verwijdering van polymeren,
sealers en opbouw van onderhoudsmiddelen van linoleumvloeren en andere
waterbestendige harde vloeren.

Belangrijke eigenschappen
Oplosmiddelhoudende, licht alkalische stripper
Speciaal voor de verwijdering van polymeer van linoleumvloeren
Verwijdert ook semi-permanente sealers
Snelwerkend, laagschuimend

Voordelen
Snelle en grondige verwijdering van polymeerlagen
Veilig in gebruik op alle waterbestendige harde vloeren
Licht geparfumeerd voor een aangenaam gebruik

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Minimum dosering: 2 l voor 10 l oplossing (20% / 1:5)

Verhoog de dosering tot 50% voor hardnekkige
polymeeropbouw (of sealers).

Toepassing:
Doseer het product in een met water gevulde watertank/emmer, breng de
oplossing op de vloer aan en laat tenminste 5-10 min. inwerken (oplossing niet
laten indrogen). Schrob de vloer met een éénschijfsmachine en neem de
vervuilde oplossing op met een waterzuiger. Spoel de vloer tweemaal grondig
na met schoon water. Laat de vloer volledig drogen alvorens deze opnieuw te
beschermen.

Belangrijk:
Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige vloeren. Niet gebruiken op
watergevoelige vloeren zoals ongelakt hout. Verwijder onmiddellijk gemorste
oplossing van hout/geverfde oppervlakken met een natte doek. Vooraf materiaal
bestendigheid testen.

Technische gegevens
Eigenschappen: heldere, lichtgele oplossing
Soortelijk gewicht [20°C]: 1.03
pH-waarde puur: 9.0 - 9.5
pH-waarde in gebruik: 9.0 +/- 0.5 bij 20% verdunning

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden
opgevat als specificaties.
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Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk
Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Milieu-informatie
Dit product is in overeenstemming met de EG-eisen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7513186 2 x 5 liter can


