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EUSTRIP
Öblítést nem igénylő, gyorsan ható 
viaszoldószer

EUSTRIP magas koncentráltságú, gyorsan
ható viaszoldószer, melyet dörzsölő
koronggal ellátott gép használata nélkül,
akár kézi tisztításnál is használhatunk.
EUSTRIP eltávolítja a lerakódott viaszt, a
legvastagabb megkeményedett szigetelő
anyagot is, a kezelt padlózatot tökéletesen
tisztán hagyja a viaszmentesítés után,
utólagos öblítésre nincs is szükség.
EUSTRIP nem tartalmaz kausztikus
alkalinos anyagokat, sem ammóniát, olyan
aktív anyagokat tartalmaz, amelyek a
használat alatt teljesen elpárolognak, a
felületen anyagmaradékot nem hagy, így
nem roncsolja a felületre kerülő film vagy
fém viasz réteget.
EUSTRIP hatásosan távolítja el a
poliuretán és akril alapú, szemi-permanens
szigetelő anyagokat.
EUSTRIP kiváló száraz viasztalanításhoz
is.

Felhasználási lehetőségek

Felhasználás

EUSTRIP felhasználható mind egykefés
géppel illetve felmosóval, a felhasználástól
függően különböző mértékben vízzel
hígítva.
Egykefés géppel történő viasztalanítás:
10%-ban vízzel hígítva (1 liter EUSTRIP
minden 10 liter vízhez).
Padlózatok kézi viasztalanítása: 20%-
ban vízzel hígítva (2 liter EUSTRIP minden
10 liter vízhez), az elegyet vigyük fel a
felmosóval a kezelendő felületre, figyeljünk
arra, hogy a felület megfelelően átitatott
legyen. Hagyjuk hatni legalább 5-10 percet,
ha szükséges vigyünk még fel az elegyből
a felületre, hogy az megfelelően átitatott
legyen, majd a felmosóval osszuk el a
felületen, segítve így a viasz elszakadását
a padlózattól. Végül, folyadék felszívóval
szippantsuk fel a folyadékot.
Padlózatok száraz viasztalanítása: 10-
20%-ban vízzel hígítandó (1-2 liter
EUSTRIP minden 10 liter vízhez) majd
permetezzük a felület egy kisebb
hányadára (3 méter szélesség x 40
centiméter magasság), figyeljünk, hogy ne
permetezzünk túl sok folyadékot a felületre.
Kezeljük a padlózatot egykefés piros, zöld
vagy kék koronggal ellátott géppel,
haladjunk gyorsan, egyenletes vonalon,
hogy a tisztítószer egyformán oszoljon el a
felületen. Majd lassabban haladva kezeljük
a teljes területet a felület teljes
megszáradásáig és a viasz eltávolításáig.
Egy nedves törlőkendővel távolítsuk el a
felületen maradt elvált viaszt.
A terméket ne használjuk hígítás nélkül.
szintetikus felületek esetén
bizonyosodjunk meg a felület
színtartóságáról, ehhez végezzünk
próbát egy kisebb részen.

EUSTRIP jól hasznosítható szintetikus
anyagok letávolítására természetes kő
padlózatokról, hatásos a többrétegű
elöregedett, megkeményedett viasz
eltávolításához, a magas fokozatú fényező
géppel kezelt felületeken is.
EUSTRIP lehetővé teszi lépcsőfokok és
minden egykefés géppel el nem érhető
felület visztalanítását is, illetve száraz
tisztításhoz is olyan felületek esetén,
melyek nem bírják a nedvességet illetve víz
használatát (mint például elektromos
központok esetében).
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EUSTRIP
Technikai leírás

ÖSSZETÉTEL Vízben oldódó hígítók, kapilláraktív nem ionikus
anyagok, bázikus anyagok

ÁLLAG Sznítelen, átlátszó folyadék
ILLAT A tartlamazott anyagok tipikus illata
FAJSÚLY 0,94
AKTIVITÁS 70 %
pH érték tisztán 12,5 ± 0,5
pH érték felhasználási 
higításban

11,5 ± 0,5

VÍZBEN VALÓ 
OLDHATÓSÁG

Teljes

BIODEGRADABILITÀS minden kapilláraktív rész megfelel a 648/2004 számú 
Rendelet (CE) III. mellékletében, a levegőben való 
lebonthatóságra vonatkozó előírásoknak

KIZÁRÓLAG SZAKEMBER HASZNÁLHATJA.
Jól szellőztetett helységben használandó.

4db 5 lt-es 
műanyagkanna

A termék MÉRGEZŐ hatású ha belélegeznénk,
bőrbe kerülne vagy lenyelnénk. A szemet és a
bőrt irritálja. Ha a szmeb kerülne, azonnal bő
vízzel át kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni. A
műanyagkanna gondosan bezárva tárolandó.
Megfelelő munkavédelmi kesztyű használata
kötelező.

Gumi vagy PVC
kesztyű

Veszélyek és biztonsági tanácsok

Utólagos információk

Biztonsági munkaruházat
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