
QUICKSTRIP alka

Technische informae

Gebruik en dosering

Doseren volgens
toepassing en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instruces.
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c. Grondige reiniging:
aanbrengen op de
vloer, 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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reiniging: Geschikt
voor gebruik in
schrobdroogmachines.

Extra krachge stripper voor alkaliën resistente vloer
■ Hoge prestaes ■ Goede ontveng ■ Aangename geur

Productprofiel
■ QUICKSTRIP alka is een uiterst krachge dieptereiniger met goede eigenschappen om vloeren  te strippen en te

ontveen.
■ QUICKSTRIP alka bezit een formule die weinig schuim vormt met een aangename geur.
■ Met behulp van QUICKSTRIP alka is het mogelijk om oude, meerlaagse waslagen, polymeer film en hardnekkig 

verkorstvuil snel te verwijderen.
■ QUICKSTRIP alka is een efficiënte probleemoplosser en kan op verschillende manieren worden ingezet.

Toepassingsgebied
■ Voor dieptereiniging van alle water en alkaliën bestendige vloeren. Niet gebruiken op niet-verzegelde houten

vloeren, linoleum en niet op kleurgevoelige oppervlakken. Ook voor het verwijderen van vervuilingen in de keuken,
in fabrieken en werkplaatsen veroorzaakt door olie en vet.  

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

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

Verpakking

Arkelnr. 404743  1 x 10 L

pH-waarde 13

Uw vertrouwde partner

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


