LIBERTY

Super silny stripper do usuwania
starych powłok polimerowych oraz
woskowych

Liberty jest uniwersalnym wysoce aktywnym stripperem zdolnym do skutecznego usuwania wszystkich
współcześnie stosowanych substancji nabłyszczających do posadzek. Szybko penetruje warstwy
polimerowe oraz woskowe, nawet do sześciu powłok za jednym podejściem. Bardzo skuteczny jest w
usuwaniu starych powłok za pomocą maszyn ścierających. Liberty jest preparatem stworzonym wyłącznie
ze składników płynnych, dzięki czemu nie pozostawia stałych osadów.
Preparat przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych,
linoleum, tarket, i innych.

POWIERZCHNIE

SPOSÓB UŻYCIA

POWŁOKA

ROZCIEŃCZANIE

CIENKA

160 ml preparatu na 10 litrów wody

ŚREDNIEJ
GRUBOŚCI

250 ml preparatu na 10 litrów wody

GRUBA

10 litr preparatu na 10 litr wody

Nie stosować wody gorącej!

INSTRUKCJA UŻYCIA
Dla usuwania starych powłok bez zarysowania powierzchni:
1. Zamieść na sucho mopem posadzkę
2. Ustawić znaki ostrzegające o śliskiej posadzce
3. Rozcieńczyć Liberty jak podano powyżej. Zastosować roztwór za pomocą wilgotnego mopa
nawilżając posadzkę i odczekać 5 do 10 min. nie dopuścić do wyschnięcia posadzki. Ponowić
zabieg w razie potrzeby
4. Zebrać roztwór wraz z warstwami nabłyszczającymi podłogę za pomocą odkurzacza na mokro
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5. Zneutralizować podłogę, moczyć mop spłukujący w zimnej wodzie
6. Pozwolić na całkowite wyschnięcie posadzki
7. Zastosować odpowiedni środek do nabłyszczania firmy Swish
Dla usuwania starych powłok za pomocą maszyn ścierających:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zamieść posadzkę na sucho
Ustawić znaki ostrzegające o śliskiej posadzce
Rozcieńczyć Liberty jak podano powyżej zastosować roztwór za pomocą wilgotnego mopa
Nawilżając posadzkę i odczekać 5 do 10 min. nie dopuścić do wyschnięcia posadzki. Ponowić
zabieg w razie potrzeby
Ścierać za pomocą padów stosując prędkości 175/300 obr/min. lub automatów o podwójnym
działaniu
Zebrać roztwór wraz z warstwami nabłyszczającymi podłogę za pomocą odkurzacza na mokro lub
mopa
Zneutralizować podłogę, moczyć mop spłukujący w zimnej wodzie
Pozwolić na całkowite wyschnięcie posadzki
Zastosować odpowiedni środek do nabłyszczania firmy Swish

INFORMACJE DODATKOWE
Dostępne pojemności: 1 L; 5 L; 20 L
Wartość pH: 12,4
PZH NR HŻ 03008/00
Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;
Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.
Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem
(WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo
Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może
powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. 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. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.
Zawiera 2-aminoetanol; 2-butoksyetanol.
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