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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.
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c. Grondige reiniging:
Aanbrengen op het
oppervlak en 10 min.
laten inwerken.

De vloer reinigen met
een éénschijfsmachine
met groene vloerpad
of schrobborstel.

Vuil en oude
polymeerlagen
verwijderen met een
schrobzuigmachine.
Spoelen met zuiver
water.
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l/l Intensieve
reiniging: Geschikt
voor gebruik in
schrobdroogmachines.

Uiterst effectieve stripper voor alkaliën resistente vloer
■ Extreem krachtig ■ Tijd- en kostenbesparend ■ Snel effect

Productprofiel
■ QUICKSTRIP turbo is een extreem krachtige stripper, die helpt om oude was- en polymeerlagen volledig te

verwijderen van alkaliën resistente vloeren.
■ QUICKSTRIP turbo is aangenaam om te gebruiken en verspreidt geen onaangename geuren.
■ Zijn snelle en effectieve prestaties helpen om tijd en kosten te besparen.
■ QUICKSTRIP turbo bezit een formule die weinig schuim vormt, en kan zelfs worden ingezet voor 

schrobzuigautomaten.

Toepassingsgebied
■ Kan worden ingezet voor het strippen  van alle  water- en alkaliën bestendige vloeren zoals PVC, fijne keramische

tegels of epoxyvloeren. Niet geschikt voor linoleum, gevoelige rubber vloeren, hout en kleurgevoelige oppervlakken.
Niet laten drogen op glazen oppervlakken. Niet laten drogen op glazen oppervlakken.  

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Product uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor nadere informatie, zie Veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector verzamelen.

Verpakking

Artikelnr. 404741  1 x 10 L
Artikelnr. 712807  2 x 5 L

pH-waarde 13

Uw vertrouwde partner


