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P.16

EASY STRIP
Szybko działający środek do usuwania pasty polerująco-pielęgnującej

Opis

Silny,  wysoce  aktywny  środek  do  usuwania  pasty  polerująco-pielęgnującej. 
Idealny do małych, zamkniętych i niewygodnych powierzchni. Wystarczy nanieść 
roztwór na podłogę mopem lub w tradycyjny sposób, a następnie użyć polerki ze 
specjalną tarczą do usuwania pasty. Nadaje się do użytku na większości podłóg, 
łącznie  z  powierzchniami  winylowymi,  kauczukowymi,  linoleum  oraz  innymi 
izolowanymi powierzchniami.

Właściwości i zalety

• Usuwa najbardziej uporczywe warstwy pasty.
• Szybkie i wydajne działanie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
• Usuwa pastę z lub bez użycia polerki.
• Może wyeliminować potrzebę neutralizacji chemicznej podłogi.
• Idealny do użycia przy czyszczeniu za pomocą rozpylacza.

Sposób użycia
USUWANIE PASTY MOPEM:
Rozcieńczyć w ciepłej wodzie w stosunku 1:6 (800ml na 5l).  4 szklanki na 5l.

USUWANIE PASTY POLERKĄ:
Rozcieńczyć  w  ciepłej  wodzie  w  stosunku  1:50  (100ml  na  5l),  3  x  lub  ½ 
szklanki na 5l.

SPOSÓB STOSOWANIA Z MOPEM LUB POLERKĄ:
Nanieść  roztwór  mopem  na  fragment  podłogi  i  pozostawić  na  5  minut.  Nie 
pozwolić aby roztwór wyschnął.  Wyszorować mopem lub polerką ze specjalną 
tarczą do usuwania pasty. Usunąć zawiesinę za pomocą wilgotnej szmatki lub 
mopa. Jeśli przed pastowaniem podłoga miała odczyn obojętny, a cała zawiesina 
została usunięta, nie ma potrzeby spłukiwania podłogi.

CZYSZCZENIE ZA POMOCĄ ROZPYLACZA:
Rozcieńczyć w zimnej wodzie w stosunku 1:20 (25ml na 500ml)
1 x  na 500ml pojemnika rozpylacza.
Rozpylić  delikatnie  na  podłodze  i  wyszorować  za  pomocą  wysokoobrotowej 
polerki i specjalnej tarczy do usuwania pasty.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI  
PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PORADNIKIEM FIRMY EVANS NA TEMAT 

PIĘLEGNACJI PODŁÓG

Skład

Zawiera  mieszankę  amfoterycznych, 
niejonowych  i  anionowych  środków 
powierzchniowo  czynnych,  alkanoloamidów, 
czynnika maskującego jony oraz glikoeteru.

Podstawowe informacje o 
produkcie

Postać: przezroczysta ciecz

Zapach: charakterystyczny

Ciężar właściwy (20oC): 1.005

Kolor: bezbarwny

pH – nierozcieńczony: 12.0

pH – rozcieńczony 1:6: 11.5

Okres trwałości (przed 
otwarciem opakowania): Nie mniej niż 3 lata

Opakowanie

Pojemnik Kod zamówienia Wielkość palety

5l A141E 120x5l

Sposób przechowywania

Przechowywać  w  oryginalnie  zamkniętym 
pojemniku  oraz  chronić  przed  wysokimi 
temperaturami.

Biodegradowalność

Wszystkie środki powierzchniowo czynne użyte 
w produktach Evans Vanodine spełniają obecne 
normy europejskie dotyczące biodegradacji oraz 
ochrony środowiska.

Zapewnianie jakości

Ten produkt został wyprodukowany w Wlk. 
Brytanii przez EVANS VANODINE 
INTERNATIONAL PLC. Firma posiada system 
kontroli jakości zarejestrowany przez
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION
Nr rej. certyfikatu: FM 09535

Data ostatniej weryfikacji: 0603
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