PRODUKT BLAD
FORMULA X ®® UHP STRIPPER
kraftigt grundrengøringsmiddel
Kraftfuldt, højtydende grundrengøringsmiddel, uden
ammoniak, skærer igennem selv tykke lag polish og brune
kanter på rekord tid.
FORDELE
• Beregnet til brug med koldt vand, fordamper ikke
så hurtigt som andre midler, der skal bruges med
varmt vand
• Økonomisk, virker selv i svagt blandingsforhold
• Lavtskummende
• Hurtigtvirkende, bruger normalt kun 5-10 minutters
kontakttid
• Sparer omkostninger ved at fjerne polishen første
gang
• Let dejlig citrusduft

ANBEFALES TIL:

BRUGSANVISNING

Beton, terrazzo, marmor/split, klinker, granit, vinyl og
linoleums gulve

1. Bland FORMULA X® UHP Floor Stripper i en spand ifølgende
blandingsforhold:

iKKE ANBEFALET TIL:
Gummi, asfalt eller asbestholdige gulve
*Obs: Test altid først gulvet for farveægthed på
et skjult sted.

PRODUKT SPECIFIKATIONER
Beskrivelse:

Højeffektivt grundrengøringsmiddel
uden ammoniak
Udseende:
Klar vandig opløsning
Lugt:
Let citrusduft
Viscositet:
<10 CPS Brookfield test
Koncentrat pH: 12.4
Opløsning pH: 11.31 (1:4), 10.95 (1:8)
Holdbarhed i dunken: 2 år, P/E 5-1
Vægt pr. l.:
1,03 kg
Frostcyklus:
Gennemfører 3 cykluser, ASTM D3209.
Undga frost. Hvis frosset, lad optøning
ske langsomt til rumtemperatur. Ryst
grundigt før brug.
Flammepunkt: >150º F, 66º C, ASTM D56

Opskuring af forsegler og polish:
Bland
1:4 (1,25 l. til 5 l. koldt vand)
Opskuring af polish alene, eller på linoleumsgulve:
Bland
1:8 (62 cl. pr. 5 l. koldt vand)
2. Udlæg opløsningen meget våd, enten med mop eller
applikator. Gulvet SKAL holdes vådt i alle 5-10 minutter.
3. Skur gulvet med en gulvvaskemaskine eller en
Pioneer Eclipse barracuda, med rondel eller børste anbefalet
af Pioneer Eclipse.
4. Sug opløsningen op med en gulvvaskemaskine eller
vandsuger.
5. Brug en ren mop eller gulvvaskemaskine til at skylle
gulvet med en blanding af vand og Pioneer Eclipse NEUTRAL
Cleaner eller SUPER 7, ifølge brugsanvisningen.
6. På sten, beton, marmor, terrazzo gulve, skylles med en
blanding af Pioneer Eclipse NEUTRALIZER ifølge
brugsanvisning.
7. Skyl gulvet igen med rent koldt vand, med efterfølgende
fugtmopning. Lad gulvet tørre grundigt før ny polish.

BEMÆRK

PAKNING
2 X 10 l. dunke bestillingsnummer 503

Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn. Benyt handsker
og sikkerhedsbriller under brug. Opbevares frostfrit. Hold dunken
lukket, når den ikke bruges. Brug skridsikre sko under arbejdet
med opløsningen, da gulvet kan blive meget glat. Dette
produkt må ikke komme I kontakt med træ, gummi, malede
overflader eller asfalt og asbestholdige gulve.

4 X 4 l. dunke bestillingsnummer 503MP
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