
PRO-650
Decerant pentru indepartarea stratului
de ceara sau cel de polimer / Stripper

Proprietati:
PRO-650 este un stripper ce indeparteaza cu usurinta chiar si cele mai vechi 
straturi de ceara sau polimeri de pe toate pardoselile rezistente la alcaline. 
Foarte economic in utilizare. Chiar si aplicat manual are o eficienta ridicata, 
indepartand straturile fara a crea miros neplacut. Nu este pentru pardoseli 
din cauciuc si linoleum.

Utilizare / Dozare:
PRO-650 se va dilua cu apa de temperatura ridicata, in raport de 1:5.  Se va 
aplica solutia uniform pe toata suprafata pardoselei  si  se va lasa minim 5 
minute sa actioneze. Dupa care se va sterge pana la uscare. Dupa finalizarea 
procedurii — se va clati cu apa. In cazul pardoselilor cu straturi puternice de 
ceara/polimeri — se recomanda utilizarea unui monodisc cu pad maro/negru 
cu efect abraziv sau masinile de frecat-aspirat.  Dupa inlaturarea stratului — 
se va clati cu apa.

Depozitare:
A se feri de inghet. Termenul de garantie este de 2 ani de la data fabricatiei, 
respectand conditiile de depozitare.

Ecologie:
Produsul  şi  agentii  de  curatare  (surfactantii)  indeplinesc  cerintele  legii  cu 
privinta la dezintegrarea biologica. 

Pericole:
La manipulearea si utilizarea prezentului produs este obligatorie respectarea 
urmatoarelor:

Indicatii de risc:
R 36/38 – Iritant pentru ochi şi pentru piele
Indicatii de securitate:
S2 – Păstraţi încuiat şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor
S26 – În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă un 
specialist. 

   S27 – A se scoate imediat orice îmbracaminte murdara sau stropita
S37/39 – Purtaţi mănuşi corespunzătoare şi mască de protecţie pentru ochi/faţă
S45 – În caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul (Dacă este posibil, a I 
se arăta eticheta)

Date fizice
Culoare: galbui
Consistenta:  fluid vascozitate medie
Miros: neutru
Valoare pH in concentrat: 12
Densitate: 1,11 g / ml

Compozitie: 
<5% Fosfat, 5-15% surfactanti neionici. Alte substante: Parfum

   www.eilfix.ro                                                                                                                © SaniTex Hygiene SRL

Fi
şa

 T
eh

ni
ca

Iritant

http://www.eilfix.ro/

