Swish Strip
Uniwersalny preparat do usuwania powłok nabłyszczających
Opis:
Swish- Strip jest skoncentrowanym stripperem zdolnym do skutecznego usuwania warstw woskowych i polimerowych z
posadzek. Zawiera wysoce aktywny składnik, szybko penetrujący warstwy powierzchniowe. Za jednym podejściem jest w stanie
usunąć trzy powłoki.
Zastosowanie:
Preparat zdejmujący wszystkie typy finiszów z zawartością polimerów akrylowych w większości podłóg budynków. Warstwy
usuwać należy maszynowo. Zawiera wysoce aktywny składnik, szybko penetrujący warstwy powierzchniowe co zapewnia
skuteczne oddzielenie brudu od powierzchni posadzki. Przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, kamiennych,
betonowych, ceramicznych, linoleum, tarket, i innych.

Wskazówki i dozowanie:
Dla grubych powłok: 1L - 10 L zimnej wody
Dla powłok o małej grubości: 1 L - 40 L zimnej wody
Nie stosować wody gorącej!
Dla usuwania starych powłok za pomocą maszyn ścierających:
1. Rozcieńczyć Swish-Strip
2. Nanieść roztwór wilgotnym mopem na posadzkę
3. Pozostawić na czas reakcji 5 do 10 min. nie dopuścić do wyschnięcia posadzki.
Ponowić zabieg w razie potrzeby
4. Ścierać za pomocą szorowarek stosując prędkości 175/300 obr./min. lub automatów o
podwójnym działaniu
5. Zebrać roztwór wraz z warstwami nabłyszczającymi podłogę za pomocą odkurzacza
na mokro lub mopa.
6. Zneutralizować podłogę moczyć mop spłukujący w zimnej wodzie
7. Dla lepszego rezultatu moczyć mop spłukujący w zimnej wodzie.
8. Pozwolić na całkowite wyschnięcie posadzki. Zastosować odpowiedni środek do
nabłyszczania firmy Swish
Ostrzeżenia:

Niebezpieczeństwo
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Chronić przed dziećmi. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ
DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi
przepisami. Zawiera metakrzemian disodu; 2-aminoetanol; wodorotlenek sodu.
Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi.
Preparat jest przeznaczony do sprzedaży i stosowania dla profesjonalnych ekip sprzątających.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z k. charakterystyki preparatu.
Pojemność – 1l, 5L, 20L
WARTOŚĆ pH = 11,5- 13,5
PZH NR HŻ / 04857/01
OKRES PRZYDATNOŚCI – 36 miesiące
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU BHP!
OZNACZENIA DODATKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia OKRES
PRODUCENT: SWISH MAINTENANCE Ltd. Petrborough Ontario K9J IN4, KANADA
SWISH POLSKA
Tel: 22 31 47 102
Fax: 22 31 47 104
E-mail: biuro@swishclean.pl
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