Vloerstripper

Hoe kunnen we u helpen?
Wij helpen u graag met advies op maat

Vloerstripper voor de verwijdering van oude was- en polymeerlagen. Tevens

en de beste schoonmaakmiddelen. Neem

inzetbaar als grondige reiniger voor zwaar vervuilde vloeren.

contact op met onze experts. Zij maken
schoonmaken weer Easy voor u.

Pluspunten product

Gebruiksaanwijzing

•
•
•
•
•

1. Te gebruiken met koud water
2. Gelijkmatig de gebruiksoplossing aanbrengen, ca. 1:8. Gebruik ruim
voldoende zodat de stripper zijn vuildragende werken naar behoren
kan uitvoeren
3. 5 minuten laten inwerken, vervolgens schrobben met een 1-schijfsmachine met een juiste pad/borstel
4. Neem de vuile oplossing op met een waterzuiger of mop
5. Grondig naspoelen met water
6. Droogzuigen of zeer goed laten drogen.
7. Breng de vloerwas aan. Laat deze goed drogen voordat de tweede
laag wordt aangebracht

Efficiënt en effectief
Eenvoudig te verwerken
Veilig
Breed inzetbaar
Bevat een prettig parfum

Uw voordeel
•
•
•
•
•
•
•

Hoog geconcentreerd, zuinig in gebruik
Geen irritante ammonia geur
Bij juist gebruik geen schade of verkleuring
De zekerheid van een grondige ontvetting
Zeer oppervlakte actief, dringt snel in de structuur van het vet
Snelwerkend
Vuildragend, tijdens het spoelen wordt voorkomen dat de vervuiling
kan neerslaan
• Garandeert een goede hechting van wassen en polymeren

Verpakkingen
Vloerstripper is leverbaar in de volgende verpakkingen:
• 47-1-CAN doos van 2 x 5 liter can

Meer weten of advies? Kijk op dirksenbv.nl

Vloerstripper
Technische gegevens
Fysische, chemische eigenschappen
Omschrijving:
Viscositeit:
pH:
Dichtheid:
Vlampunt:
Oplosbaarheid
Houdbaarheid

vloeibaar, naturel
< 3 cP
ca. 11,3
1,06 g/ml
> 100°C, onderhoudt niet de  verbranding
: volledig bij 20°C
: 1 jaar onder normale omstandigheden

Wettelijk verplichte informatie
Zie de R- en S-zinnen op de M.S.D.S. en het etiket

Producent
Militex BV
Ampèrestraat 3a
1976 BE IJmuiden
Telefoon: 0255-531644
Telefax: 0255-532780
Email: info@militex.nl

Uw adviseur
Dirksen schoonmaakartikelen BV
Telefoon: +31 (0)546 – 54 99 99
Fax: +31 (0)546 – 54 99 98
info@dirksenbv.nl
Postadres
Postbus 191
7640 AD Wierden
Bezoekadres
Bedrijvenpark Twente 151
7602 KE Almelo

Meer weten of advies? Kijk op dirksenbv.nl

