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Високоефективний засіб для видалення захисних покриттів

Опис
Високоефективний засіб для видалення полірувального емульсійного покриття і захисних плівок з 
стійких до дії лугу твердих підлог.

Основні властивості
• Високий вміст лугу, швидка дія
• Здатність до сильного зволоження і утворення емульсії
• Нейтральний запах

Переваги 
• Швидко і ефективно видаляє емульсію для підлоги з стійких до дії лугу твердих підлог, таких як 
підлоги з полівінілхлориду, вінілу, каменю, і т. д.
• Вкрай ефективно розчиняє найпотужніші відкладення, а також чудово видаляє забруднення.
•  Зручний в застосуванні. 

Інструкція по застосуванню
Дозування
Мінімальне :   800 мл на 10 л розчину (8 % / 1:12).
При обробці стійких відкладень, збільшуйте концентрацію до 20 %

Застосування 
Додайте необхідну кількість засобу в наповнений водою резервуар/відро, рівномірно нанесіть 
розчин на брудну поверхню і залиште його на 5 хвилин, щоб він подіяв (не дозволяйте розчину 
висохнути). Потім протріть підлогу одним диском, оснащеним відповідним полірувальним колом, 
очистіть забруднений розчин пилососом і ретельно промийте підлогу чистою водою двічі. Перед 
повторним нанесенням покриття зачекайте, поки підлога повністю висохне 

Сумісність
Важливо! Не користуйтеся засобом для обробки підлог, чутливих до луга, наприклад лінолеуму, 
корка, і необробленого дерева. Не користуйтеся засобом для обробки чутливих до розчинника 
покриттів, наприклад асфальту. Негайно видаляйте мокрою ганчіркою всі бризки розчину, що 
потрапляють на чутливі до луга поверхні (наприклад, дерев'яні плінтуси, пофарбовані/лакові 
поверхні). Перед застосуванням перевіряйте засіб на сумісність з матеріалом на маленькій, 
непомітній ділянці.

Технічні дані
Зовнішній вигляд:                                  прозора жовтувата рідина
Відносна густина [20°C]:                                 1,00
pH в неразбавленному вигляді:                          12,8 – 13,3
а pH при використанні:                12,0 + / - 0,5 для 8 % розчину
Час контакту:                                  5 хвилин
Тільки для професійного використання / для професіоналів.
Зберігання
Зберігати в закритих контейнерах виробника подалі від перепадів температури. Наведені вище 
дані звичайні при нормальному виробництві і не повинні розглядатися як специфікація .
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