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LIBERTY 
Silny, uniwersalny stripper usuwający 

powłoki UHS 

 

Profesjonalny, silny stripper usuwający wszystkie powszechnie stosowane powłoki 

zabezpieczające w tym powłoki poliuretanowe UHS. Doskonale penetruje i emulguje powłoki 

dzięki czemu usuwa nawet do 6 warstw polimerowych za jedną aplikacją. Receptura 

preparatu Liberty została oparta o wyselekcjonowane, biodegradowalne surowce 

charakteryzujące się wysoką skutecznością działania. Dzięki zastosowaniu różnych 

rozcieńczeń preparat nadaje się również do gruntownego doczyszczania silnie 

zanieczyszczonych posadzek. Liberty jest przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, 

kamiennych, betonowych, ceramicznych, linoleum, tarkiet, i innych.  

 

 

 POWIERZCHNIE 

 
 
  
 
 

SPOSÓB UŻYCIA 

 
 
 
 

POWŁOKI ROZCIEŃCZANIE 

GRUBE 
500 ml preparatu na 1 litr płynu 

roboczego 

ŚREDNIE 
250 ml preparatu na 1 litr płynu 

roboczego 

CIENKIE / DOCZYSZCZANIE 

GRUNTOWNE 

140 ml preparatu na 1 litr płynu 

roboczego 

Nie stosować gorącej wody! 
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INSTRUKCJA UŻYCIA 

Dla usuwania starych powłok bez zarysowania powierzchni: 

1. Zamieść posadzkę na sucho. 

2. Ustawić znaki ostrzegające o śliskiej posadzce. 

3. Rozcieńczyć Liberty jak podano w tabeli rozcieńczeń. 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. 

5. Preparat nie wymaga neutralizacji, jednak dobra praktyka sugeruje neutralizację przy użyciu 

zimnej wody przed położeniem nowej powłoki zabezpieczającej. 

6. Pozwolić na całkowite wyschnięcie posadzki. 

7. Zastosować odpowiedni środek do nabłyszczania firmy Swish. 

 
Dla usuwania starych powłok za pomocą maszyn ścierających: 

1. Zamieść posadzkę na sucho. 

2. Ustawić znaki ostrzegające o śliskiej posadzce. 

3. Rozcieńczyć Liberty jak podano w tabeli rozcieńczeń. 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. Ścierać za pomocą padów stosując prędkości 175/300 obr/min. lub automatów o podwójnym 

działaniu. 

5. Zebrać roztwór wraz z warstwami nabłyszczającymi podłogę za pomocą odkurzacza. 

6. Preparat nie wymaga neutralizacji, jednak dobra praktyka sugeruje neutralizację przy użyciu 

zimnej wody przed położeniem nowej powłoki zabezpieczającej. 

7. Pozwolić na całkowite wyschnięcie posadzki. 

8. Zastosować odpowiedni środek do nabłyszczania firmy Swish. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

Dostępne pojemności: 1L, 5L, 20L 

Wartość pH: 11,5 – 12,5 

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 

 
Zawiera: 2-aminoetanol, wersenian czterosodowy 

 

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

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/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 lub prysznicem.  

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 lekarzem. 

Dostawca: Swish Polska sp. z o.o., Pańska 73, Warszawa, Polska, telefon: (22)2559620 
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