PLANTA® MULTI STRIPPER P 321
Ecologische stripper

Gebruik

Producteigenschappen/-voordelen

 Voor het strippen van bijna alle waterbestendige vloeren
en vloeren die gevoelig zijn voor alkaliën

 Milieuvriendelijke receptuur
 Goed oplossend vermogen van vuil en lagen

 Speciaal geschikt voor linoleum, elastomeervloeren en
pvc

 Zeer goede materiaalverdraagzaamheid

 Te gebruiken op vloeren van kunst- of natuursteen

 Korte inwerktijden en daardoor tijdbesparend
 Eenvoudig van het oppervlak te verwijderen

Informatie over het milieukeurmerk vindt u op
www.umweltzeichen.at

Technische gegevens
pH-waarde

9,5

Productkleur

kleurloos tot licht gelig

Grootte/soort verpakking

Jerrycan van 5 liter

PLANTA® MULTI STRIPPER P 321
Ecologische stripper
Gebruik en dosering
Voor waterbestendige vloeren en vloeren die
gevoelig zijn voor alkaliën.

Aanvullende producten

Planta® Multi Gloss P 320
Ecologische vloercoating, dispersie glanzend

1 à 3 l / 10 l d‘eau
1 tot 3 Liter per 10 liter water
Oplossing verdelen op de vloer, kort laten
inwerken en de vloer strippen met de
eenschijfmachine of reinigingsautomaat en
geschikte pad. Het losgekomen vuil verwijderen. Vloer grondig spoelen met schoon
water.

Gevarenaanduidingen
H 319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor Planta® Multi Stripper op www.buzil.com.
GISBAU-Code: GG 60

Belangrijke aanwijzingen

Artikelnummer:
P321-0005

Altijd koud water gebruiken.
Voor gebruik de vloer testen op kleur- en materiaalverdraagzaamheid.
Voor het strippen de vloerverwarming uitschakelen.
Bij gebruik in de automaat moeten de tanks regelmatig
worden gereinigd en gespoeld.

De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking
tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene
aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze
altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen.
Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
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