REMOVEDOR ALCALINO
DE CERAS E GORDURAS

STRIPPER 100
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
STRIPPER 100 é um removedor alcalino
aquoso de alta performance que tem uma
composição
balanceada
à
base
de
tensoativos, solvente (não derivado de
petróleo
e
não
inflamável),
agente
sequestrante, agentes complexantes e
alcalinizantes, que garantem a remoção
com economia e qualidade de ceras à base
de solvente e emulsionadas, manchas de
graxa, óleo e todos os tipos de gordura e
sujeiras acumuladas. Age por solubilização,
fracionamento e emulsificação.
USOS E APLICAÇÕES
STRIPPER 100 é indicado para remoção de
ceras acrílicas, ceras naturais e limpeza
periódica de pisos frios tais como:
cerâmicas, lajotas, ladrilhos, mármores,
granitos, granilite, pastilhas, borracha,
sinteco, paviflex, pisos de cimento e pedras
em geral.
STRIPPER 100 é ideal para ser aplicado com
máquinas, devido a sua espuma controlada.
É o complemento ideal para processos de
tratamento de pisos.
MÉTODO DE APLICAÇÃO
O removedor alcalino STRIPPER 100 pode
ser diluído, de acordo com a finalidade de
sua utilização. É recomendado que se utilize
STRIPPER 100 puro ou diluído na proporção
de 1:2 em água, para limpeza pesada. Para
limpeza geral, as diluições podem ser
realizadas na proporção de até 1:15
(recomenda-se fazer um teste prévio na
superfície a ser limpa, dependendo do tipo
de sujeira a serem removidas).
Após diluir o Removedor Alcalino STRIPPER
100, na proporção desejada, derrame o
produto diretamente no piso e esfregue com
escovão ou enceradeira provida de escova
ou disco abrasivo tipo scotch brite. Deixe o
produto agir por um período de 10 a 15
minutos, para que o processo de remoção
da sujeira seja eficiente. Evite que o
produto seque completamente no piso.
Remova a solução do piso, enxaguando
rigorosamente e deixe a superfície secar por
completo.

NOTA - No caso de aplicações posteriores de
selador
PROSEAL
ou
da
cera
impermeabilizante ROCKET 21, não deve
permanecer no piso, nenhum resíduo de
STRIPPER 100, pois o mesmo poderá
interferir na formação do filme.
DADOS TÉCNICOS






Aspecto
Odor
Ponto de fulgor
PH
Teor de ativos

solução incolor
característico
mínimo 38ºC
>10,0
12%

PRECAUÇÕES
Mantenha o produto longe de crianças e
animais domésticos, longe de fontes de
ignição, do fogo e de superfícies aquecidas.
Evite contato com a pele pois o produto é
um forte desengordurante, portanto use
luvas de PVC e joelheiras caso necessite
ajoelhar-se por sobre o piso com o
STRIPPER 100 durante o processo de
lavagem. Usar creme protetor hidratante e
reconstituinte da pele.
Em caso de contato com os olhos, lave-os
com água em abundância. Se ingerido, não
provoque vômitos, beber vagarosamente
água em abundância, procure um médico.
Não reutilize a embalagem vazia.
COMPOSIÇÃO
Água, tensoativos não aniônicos, glicóis,
sequestrante, alcalinizantes e solventes
sintéticos.
EMBALAGEM
Bombonas
Frascos

5L
1L

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão
baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto
como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos
produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada
ou sugerida quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer
danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das
informações prestadas.
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