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KARTA PRODUKTU 

FLOOR STRIPCLEANER
Zastosowanie: 

 Produkt o silnych właściwościach 

myjących do gruntownego mycia 

mocno zanieczyszczonych 

powierzchni 

 Skutecznie usuwa stare zabrudzenia, 

tłuszcze, pasty i warstwy polimerowe 

 

Właściwości: 

 Produkt skoncentrowany 

 Środek niskopieniący, może być 

stosowany w maszynach 

czyszczących 

 Polecany przed nakładaniem nowych 

warstw polimerowych 

Skład: 

< 5% anionowych środków powierzchniowo 

czynnych, alkohole, amoniak, związki 

wspomagające, kompozycje zapachowe, 

barwnik 

Opakowanie: 

Butelka 1 L 

Kanister 5 L 

pH: 12-13 

Dozowanie: 500-3000 ml na 10 l wody 

Sposób użycia: 

1. Przed rozpoczęciem mycia należy na mokro należy zamieść lub odkurzyć posadzkę. 

2. Przygotować roztwór roboczy i wlać go do zbiornika maszyny lub w przypadku mycia 

ręcznego do wiadra. 

3. Umyć powierzchnię.  

Informacje BHP 

Chronić przed dziećmi. Nie połykać. W przypadku połknięcia skontaktować się z Krajowym Centrum Informacji 

Toksykologicznej. 

 
Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy; P264: Dokładnie umyć po użyciu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 

oczu/ochronę twarzy; P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów; P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTATKU ZE 

SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem; P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA 

SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; 

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 

Nadal płukać P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Maks. zawartość LZO: 0 g/L (20 ºC) 

Uwagi dodatkowe: Mieszanina do użytku profesjonalnego i domowego. Producent i dystrybutor nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z 

przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
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