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Alkalmazási terület: 

A Pudol Power Stripper egy habzásgátolt nagy sebességű 

alaptisztítószer, mely gyorsan és teljesen eltávolítja akár az 

extrém régi viasz- és polimer filmrétegeket is. 

Még a makacs szennyeződéseket is el lehet távolítani gép 

használata nélkül. 

Különösen alkalmas lépcsőházak takarítására és mindenütt, 

ahol nem lehet takarítógépet  használni. 

 

Felhasználás:  

- régi viasz- és polimer filmek eltávolítására:  1 : 4 

hígításban 

- gyenge szennyeződés:  1 : 10 

- egyenletesen vigyük fel, hagyjuk hatni 5 – 15 percig, 

majd kefével vagy takarítógéppel (megfelelő pad-del) 

súroljuk fel. 

- A feloldott szennyeződést azonnal távolítsuk el és bő 

vízzel mossuk fel. Figyelem: nagyon csúszik! 

- Nagyobb területen kisebb részenként dolgozzunk. 

- Nem használható linóleum, fa, parketta és színeresztő 

felületen. 

 
 

 

 

 

 

Előnyök: 

 

 Nem habzó 

termék 

 

 Eltávolítja az 

extrém régi viasz- 

és polimer 

filmrétegeket is 
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Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az élelmiszeriparban és a 
konyhákban alkalmazott szerkezeti anyagokat nem károsítja. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenési forma:  színtelen folyadék 
Szag: jellegzetes 
Sűrűség: 1,102 g/cm3 (20 Cº-nál)  
pH érték 20 Cº-nál: 13 - 14   (töményen) 
 
Összetevők: 
Nátriummetaszilikát-pentahidrát; Nátriumkumolszulfonát; Linear (C12-C14) alkyl alcohols, 
ethoxylated, propoxylated; D-Limonen; Nitriolecetsav-trinátriumsó; Etanolamin; Butilglikol; 
Nátrium-szilikát; 
 
 
Figyelmeztető mondatok:  
H314    Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H335    Légúti irritációt okozhat. 
H412    Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
P101  Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
P102  Gyermekektől elzárva tartandó. 
P103  Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 
P261  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P273  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P301 + P330 + P331  LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.  
P303 + P361 + P353  HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal 
le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 
P305 + P351 + P338    SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P307 + P311 Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan 
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P308+P311 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 
P501    A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, 
valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
 
OKBI engedély: OKBI-VABO/688/2009 
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