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Clean and Strip
1. Prezentarea produsului
Agent chimic pentru curăţarea şi exfoliarea podelelor proaspăt instalate, podelele vinile, linoleum şi de
cauciuc foarte murdărite. Îndepărtează reziduurile filmului protector mai vechi şi reziduuri adezive.
2. Zone potrivite pentru aplicarea produsului
Podele vinile, linoleum şi de cauciuc. Nivelul pH este scăzută, deaceea este potrivit pentru linoleum şi
pentru podele de cauciuc.
3. Modul de aplicare
Curăţare după instalare:
Îndepărtaţi reziduurile cu o mătură sau cu un aspirator. Diluaţi Clean and Strip cu apă în proporţie de 1:5
sau 1:10. Dacă nivelul murdăririi este foarte înalt (ex.: în spaţii comersiale ) folosiţi produsul nediluat.
Conform cu nivelul murdăriiri folosiţi produsul diluat într-o raţiune potrivită. Aplicaţi soluţia de curăţare pe
podea şi lăsaţi pe suprafaţă aprox. 10 minute. Curăţaţi podeaua folosind un epurator de gaze, Padmaster
System sau Monodisc SRP (+ tamponul potrivit sau o perie). Îndepărtaţi reziduurile cu un Spray Extractor
cu un adaptor pentru podele tari sau cu lamă de cauciuc, ori cu o mopă absorbantă cu cap larg. Curăţaţi
podeaua cu apă curată.
Uzanţă:
1 l = 10 - 30 m²
Exfoliere:
Îndepărtaţi reziduurile cu o mătură sau cu un aspirator. Pentru folosinţă casnică diluaţi
agentul Clean and Strip în proporţie de 1:5 cu apă. Pentru folosinţă profesională, mai ales în zone
comerciale folosiţi produsul nediluat sau diluaţi în proporţie de 1:3 (având în vedere rezistenţa filmului
protector). Dacă e necesar înaintea aplicării pulverizaţi apă pe suprafaţă. Metoda de aplicare corespunde
cu cele scrise de mai sus, dar se poate că trebuie să lăsaţi un timp mai îndelungat p suprafaţă, aprox.
15-20 de minute.
Atenţie: Nu lăsaţi produsul să se usuce pe podea. De aceea lucraţi pe suprafeţe mai mici. Înaintea
aplicării, testaţi culoarea şi soliditatea podelei dacă acesta intră în contact cu agentul chimic, pe o parte
inobservabilă. Dacă e necesar, diluaţi soluţia Clean and Strip într-o raţiune mai înaltă şi lăsaţi pe podea
pentru un timp mai scurt.
În timpul aplicării folosiţi mănuşi de cauciuc şi asiguraţi o ventilaţie suficientă în spaţiul unde se lucrează.
Nu pulverizaţi produsul pe suprafeţe sensibile (ex.: lemn, metal, suprafeţe lăcuite).
Uzanţă:
1 l = 30-50 m² (folosire casnică) şi/sau
1 l = 6-10 m² (folosire profesională, nediluat)
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4. Informaţii tehnice
Nivelul pH: aprox. 10.0 (concentrat)
Codul produsul de curăţare şi de îngrijire (Giscode): GG20
Date despre ingrediente (recomandate de EC): mai puţin de 5% agenţi tensioactive, mai puţin de 5%
agenţi neionice, mai puţin de 5% NTA, mai puţin de 5% fosfate. Alte ingrediente: solvenţi, arome.UBA
0210 0194
Soluţia Clean and Strip trebuie păstrat la un loc uscat şi răcoros, în canistra originală. Feriţi produsul de
copii.
5. Calitatea produsului a fost testată de
Institut de cercetarea şi confirmarea produselor în domeniul comercial “Forschungs- und Prüfinstitut für
Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR)".
6. Mărimea canistrei
Flacoane 15x750 ml
Canistră de 5l

Informaţiile de mai sus se bazează pe cunoştinţele noastre şi pe cerinţele actuale. Dacă acest produs
este folosit conform instrucţiunilor de folosinţă, nu provoacă nicio problemă. Folosirea pe propria
răspundere a produsului nostru, cu toate că este sub control, nu vă scuteşte de procedurile de testare
pe suprafeţele pe care le veţi aplica. Informaţiile date de noi nu se pot folosi împotriva companiei
noastre în cazul unei pagube. Aceasta prevede, de asemenea, încălcarea oricăror drepturi pentru
protejarea părţilor terţe. Această informaţie asupra produsului înlocuieşte toate versiunile anterioare
care, după publicarea prezentei, nu mai sunt în vigoare.
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