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EXTREME  
Super silny stripper 

usuwający powłoki UHS 

 

Swish Extreme Stripper doskonale penetruje i emulguje najtwardsze powłoki poliuretanowe UHS, dzięki 

czemu pozwala na całkowite ich usunięcie z posadzki w czasie jednokrotnej aplikacji. Produkt bezbarwny, 

bezzapachowy przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, linoleum, tarkiet, kamiennych, 

betonowych, ceramicznych i innych. Wysoka skuteczność preparatu została uzyskana mimo 

równoczesnego zachowania standardów bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego. 

 

 

 

POWIERZCHNIE 
  
 
 
 
   

SPOSÓB UŻYCIA 
 
 
 
 
 

POWŁOKI DOZOWANIE 

GRUBE 
250 ml preparatu do 1 litra 

zimnej wody 

ŚREDNIE 
125 ml  preparatu do 1 litra 

zimnej wody 

MAŁEJ 

GRUBOŚCI 

77 ml preparatu do 1 litra zimnej 

wody 

NIE STOSOWAĆ WODY GORĄCEJ! 
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INSTRUKCJA UŻYCIA  

Rozprowadzić preparat za pomocą mopa na posadzce i pozostawić na około 5-10 min. NIE POZWOLIĆ 

NA CAŁKOWITE WYSCHNIĘCIE POSADZKI! Przeszorować posadzkę za pomocą szorowarki 

wyposażonej w czarny pad, a następnie zebrać pozostałości rozpuszczonych warstw zabezpieczających 

z posadzki za pomocą odkurzacza. Starannie zneutralizować posadzkę spłukując ją czystą wodą. Na tak 

doczyszczonej i zneutralizowanej można przystąpić do nakładania nowych powłok zabezpieczających. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Dostępne pojemności: 3,78 L; 18,9 L; 

Wartość pH: >13; 

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;  

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!; 

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia. 

 

OSTRZEŻENIA 

 

Niebezpieczeństwo 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg 

oddechowych. 

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. 

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik 

usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. 

Zawiera 2-aminoetanol; Wodorotlenek sodu.  

Zawiera 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.                       
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