Produktdatablad
Voksfjerner
Universalstripper for gulv
Emballasje: 1l flaske PE i ekse à 12 flasker.

Beskrivelse: Vannbasert alkalisk løsning med organiske baser, glykoleter, vannløselig løsemiddel, tensider og
løsningsmiddel. Inneholder ikke ammoniakk eller natriumhydroksid.

Bruksområder: Høyeffektivt universalrengjøringsmiddel. Fjerner gamle, svært slitte voks- og polymerfilmer. Egnet for
ømfintlige dekker som linoleum, PVC og gummi.

Egenskaper: Løser opp gamle lag og rester av tverrbundne gulvprodukter, glansvoks og syntetisk voks.
Kan fortynnes med vann i alle blandingsforhold.
Ingen ubehagelig lukt.
Lavtskummende.
Det er ikke nødvendig å nøytralisere det strippede gulvet.

Bruksanvisning: Kan brukes ufortynnet eller fortynnet med vann, avhengig av tilsmussingsgrad.
Det kan være nyttig å utføre en prøve på forhånd for å bestemme riktig konsentrasjon.
Ufortynnet: på rester som har bygget seg opp svært tykt.
Fortynnet 1 : 4–8 i vann: for å fjerne normale rester etter gulvprodukter.
Fortynnet 1 : 8–12 i vann: for å fjerne overflatiske rester etter gulvprodukter.
Fortynnet 1 : 12–15 i vann: for regelmessig rengjøring med gulvvaskemaskin.
Fukt gulvet jevnt med løsningen, et mindre område (10–15 m²) om gangen, slik at produktet får tørke. La løsningen virke i 10 til
15 minutter. Virketiden avhenger av tykkelsen på voksen eller smusset som må fjernes. Hvis det er bare ubetydelige rester av
gulvvoks eller film, kan disse moppes opp umiddelbart etter virketiden. Tørk av med vann. Hvis restene har bygd seg opp
tykkere, rengjør du den våte overflaten raskt med maskin (børste og pad) eller gulvvaskemaskin. Når den oppløste filmen og
smussavleringene er moppet opp eller fjernet med støvsuger, tørker du øyeblikkelig av med rent vann. La ikke de oppløste
filmrestene tørke inn under stripping.

Begrensninger: Uegnet på tre.
Forbruk: Avhengig av mengden smuss som skal fjernes. Til 1 l av løsningen:
- for ekstra grundig rengjøring
- for normal rengjøring

1 l / 4–8 m²
1 l / 10–15 m²

Tekniske spesifikasjoner:
Tilstandsform: klar, fargeløs væske
Tetthet (g/cm3): 1,02
pH (20 grader Celcius): 10
Antenningstemperatur (ASTM): ikke brennbar
Løselighet i vann: fullstendig

Oppbevaring: Oppbevares godt lukket og utilgjengelig for barn.
Fareidentifikasjon:
Farekoder: Farekoder: ingen
S1/2 – Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
S24/25 – Unngå kontakt med huden og øynene
S46 – Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten

Avhending: Skal ikke kastes som husholdningsavfall. Skal om mulig resirkuleres. Følg lokale lover og
forskrifter. Mindre spill kan tas opp ved hjelp av inaktive materialer som leveres inn til avfallsforbrenning.
Skal ikke helles i avløp eller overflatevann. Uvaskede flasker og kanner må avhendes som produktet de
inneholdt.
Våre anvisninger gjenspeiler dagens kunnskap og er ment som retningslinjer for kjøperen/brukeren, men brukeren skal
bruke sunn fornuft for å vurdere om produktet er egnet for materialene og de rådende forholdene ved tidspunktet for
påføring.
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