
Pudol Power-Stripper
Gyors alaptisztító régi viasz és polimer

rétegek eltávolítására

Alkalmazási terület:

A 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)

Munkavédelem:
A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó
biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani, a biztonságtechnikai adatlapban leírtak
szerint.

Veszélyes anyagok:
Nátrium-metaszilikát-pentahidrát, Nátrium-szilikát, Butilglikol, Etanolamin >25%,
Nitriolecetsav-trinátriumsó, Menta-1,8-dién

Veszélyességi jelzések:
Veszély-jele, veszély-szimbóluma nincs, nem jelölésköteles termék

A különleges veszélyek jelzései:
R 34 Égési sérülést okoz
R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást
okozhat

Biztonsági javaslatok:

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 23 keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni
S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
S 36/37/39  Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell
mutatni
S 56 Csatornába vagy a környezetbe juttatni nem szabad. Az anyagot a kijelölt gyűjtőhelyre
kell vinni
Szenzibilizáló anyagot (menta-1,8-dién) tartalmaz, túlérzékenyszemélyeknél allergiás
reakciót válthat ki.
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