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Samenstelling:

<5% niet-ionische tenside, zeep
pH-waarde ± 10

Prestaties:

• Universele stripper voor topprestaties
• Extreem krachtig en uiterst efficiënt
• Probleemoplosser in het bijzonder bij lagenopbouw, ver-

wijdert zelfs de hardnekkigste beschermlagen
• Extreem korte inwerktijd in de regel minder dan 10 min.
• Voor alle vloeren geschikt
• Uiterst materiaalgeschikt dankzij de lage pH-waarde

Toepassingsgebied:

Voor het universeel gebruik op alle waterbestendige vloer-
bedekkingen.  Bijzonder geschikt voor elastische vloeren
uit PVC, linoleum, rubber en andere speciale kunststoffen
maar ook voor harde vloeren.

Niet gebruiken op onverzegelde houten vloeren, laminaat
en kurk.

Toepassing:

Voor krachtig strippen LINAX extreme afhankelijk van de
soort en graad van vervuiling als volgt gebruiken:

Doseertabel voor verschillende strip- en reinigingsmethodes:

LINAX extreme voor het strippen ongeveer 10 minuten
laten inwerken en vervolgens m.b.v. een eenschijfmachine
en een groene pad of schuurborstel reinigen.  De vervui-
ling volledig opzuigen.  Een keer met een vochtige mop
nawissen. Naspoelen is niet nodig.  Werk steeds in
kleinere delen om zo het opdrogen te vermijden.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen:

Irriterend. Irriterend voor de ogen.  Buiten bereik van
kinderen bewaren. Aanraking met de ogen vermijden. Bij
aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Deze
stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. In geval
van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en ver-
pakking of etiket tonen.

Bescherming van het milieu:

Dit product voldoet aan de geldende wetregels over de mi-
lieuverdraagzaamheid en de biologische afbreekbaarheid
van de gebruikte wasgrondstoffen.

Uitgebreide informatie over de invloed op het milieu van
dit product zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Enkel volledig lege verpakkingen via het sorteren van afval
verwijderen.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel ge-
bruik.

Vorstgevoelig.

LINAX extreme

Art.-Nr: 08604 10 l

Universele stripper voor topprestaties

Toepassing: Dosering in % Dosering in ml
Verwijderen van 20% 1600 ml LINAX extreme/
beschermlagen 8 l gebruiksoplossing
Verwijderen van be- 10% 800 ml LINAX extreme/ 
schermlaagrestanten 8 l gebruiksoplossing

Topstripping 3 - 5% 30-50 ml LINAX extreme/
1 l gebruiksoplossing

Werfoplevering 3% 240 ml LINAX extreme/ 
8 l gebruiksoplossing


