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PROFESJONALNE
DETERGENTY

ARKUSZ PRODUKTU

EUSTRIP
Detergentdo usuwania wosku bez 
spłukiwania

Uwagi ogólne 

EUSTRIP wysoce skoncentrowany środek 
czyszczący o szybkim działaniu do usuwania 
woskowych i innych powłok. Może być 
używany do czyszczenia ręcznego bez 
konieczności używania urządzeń 
czyszczących.
EUSTRIP usuwa nagromadzone i utwardzone 
wosk i uszczelniacze, pozostawiając 
powierzchnię podłogi doskonale neutralne po 
usuwania wosku, unikając konieczność 
płukania.
EUSTRIP jest wolny od substancji bardzo 
żrących alkalicznych i amoniaku i zawiera 
aktywne składniki, które całkowicie 
odparowują nie pozostawiając żadnych 
śladów, które mogą przeszkadzać w 
późniejszym nakładaniu wosku metalicznego 
lub innego impregnatu.
EUSTRIP skutecznie eliminuje nawet 
uszczelniacze półakrylowe na bazie emulsji i 
pouliretanu. EUSTRIP jest doskonały do 
usuwania wosku na sucho. 
Zastosowanie 

Sposób użycia 
EUSTRIP może być stosowany zarówno do 
czyszczenia mechnicznego jak i ręcznego, 
rozpuszczony w wodzie w różnych 
proporcjach w zależności od sposobu użycia.

Usuwanie wosku z podłóg 
mechanicznie:  rozpuścić do 10% (1l eustrip 
na10 l wody)
Usuwanie wosku ręcznie:  rozpuścić do 
20% ( 2 l eustripna 10 l wody).Nanieśc roztwór 
za pomocą mopa na powierzchnię, 
upewniając się, że cała powierzchnia jest 
odpowiednio mokra. Poczekać od 5 do 10 
minut, ewentualnie jeżeli jest taka konieczność 
jeszcze nanieść roztwór, a żeby ułatwić 
działanie produktu i usuwanie wosku należy 
od czasu do czasuprzetrzeć powierzchnię 
mopem. Na koniec odkurzyć za pomocą 
odkurzacza wodnego.
Usuwanie wosku na sucho: rozpuśćić 10-
20% z wodą (1-2 l eustrip na 10 l wody) i 
spryskać powierzchnię (3 m szerokość 40 
wysokość) bez przesadnej ilości. Przejechać 
szczotką mechaniczną z dyskiem czerwonym, 
zielonym lub niebieskim myjąc szybko w 
kierunku liniowym w celu lepszego 
rozprowadzzania produktu. Przejechać 
powtórnie urządzeniem na niskich obrotach w 
celu  całkowitego osuszenia i usunięcia 
wosku. Usunąć pozostałości za pomocą 
wilgotnej szmatki.

UWAGA: nie stosować nie 
rozpuszczonegoproduktu. Na 
podłogach syntetycznych sprawdzić 
trwałość koloru, przeprowadzić próbę 
w miejscu mało widocznym.
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EUSTRIP skutecznie stosować do usuwania z 
syntetycznych podłóg i z kamienia 
naturalnego, nawarstwionych, przestażałych i 
utwardzonych za pomocą polerek na 
wysokich obrotach, powłok wosku 
metalicznego.
EUSTRIP pozwala również z łatwością usunąć 
wosk ze schodów tam, gdzie nie można 
używać mechanicznej szczotki oraz na sucho, 
na powierzchniach które nie tolerują wody i 
wilgoci (np w centrach z towarami 
elektronicznymi).
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PROFESJONALNE
DETERGENTY

ARKUSZ PRODUKTU 

EUSTRIP
               Dane techniczne 

skład niejonowe środki powierzchniowo czynne, rozpuszczalne w wodzie 
rozpuszczalniki, substancje podstawowe

Stan fizyczny Przezroczysta ciecz bezbarwna
zapach charakterystyczny dla składników
Ciężar właściwy  0,94
Aktywność 70 %
Odczyn ph 12,5 ± 0,5 
PH w roztworze do użytku 11,5 ± 0,5 
rozpuszczalność w wodzie całkowita
Biodegradacja Wszystkie środki powierzchniowo czynne spełniają wymagania 

biodegradacji tlenowej zawartej w załączniku III do rozporządzenia (IS) 
Nr 648/2004

Rodzaj niebezpieczeństwa i sposób 
zapobiebania 

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO 
stosować w pomieszczeniach wentylowane 4 karnistry po 5 lt.

Produkt jest szkodliwy na drogi oddechowe, w 
kontakcie ze skórą i wdychanie. Działa drażniąco 
na oczy. Drogi oddechowe i skórę. W przypadku 
kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą 
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Używać odpowiednie rękawice ochronne.

Dodatkowie informacje 

środki ostrożności  

Rękawiczki gumowe 
lub z pcv
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okulary ochronne
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