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EUCO CLEAN & STRIP
Почиства и сваля бои от бетон

Описание
 EUCO CLEAN & STRIP е агент за почистване,който е ефективен при отстраняване на втвърдяващи се съединения, масла,
 мазнини, повечето уплътнители и други замърсители от бетонни подове. euco clean & strip се формулира с разтворител
 на основата на цитрусови плодове. EUCO CLEAN & STRIP е по-безопасна алтернатива на продуктите за отстраняване и
почистване,съдържащи нефтени и хлорни разтворители

Приложение
• Улеснява отстраняването на бетоновите съединения за втвърдяване,изпичане и уплътнение
• Намалява мазнините, маслото, мръсотията и следите от гуми
• Обезмаслява инструментите и оборудването

Характеристики/ползи
• Силна,концентрирана формула
• Лесен за нанасяне – изплакване с чиста вода

Техническа информация 

Тегло за литър 0.85 кг/л

Точка на възпламеняване 47°C

Мирис Цитрус

Външен вид Прозрачна,леко жълтееща течност

Опаковки

EUCO CLEAN & STRIP  се предлага в  208 л варели и  19 л туби

Разреждане и покритие

EUCO CLEAN & STRIP може да се разрежда с вода или да се използва неразреден, в зависимост от степента на почистване 
или отстраняване, което трябва да се направи. Експериментиране с различни съотношения на разреждане ще бъде 
необходимо, за да се определи коя степен на разреждане е най-подходяща. Винаги тествайте малка площ преди употреба.

Отстраняване на втвърдяващи вещества и покрития, обезмасляване, тежко почистване:
-предложен диапазон на съотношението за разреждане: 1 :5 (вода-Clean & Strip)или концентрат4,9-2,5- m² / л

Леко почистване:
-предложен диапазон на съотношението за разреждане: от 1 :5 до 1 :10 (вода-Clean & Strip) Покритие: 12,3-9,8 м2 / л

Годност
2 години в неотворена опаковка



ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Всички предложени практики или спецификации за инсталация на комбинирана система за стени и подове,включени 
в това съобщение (или друго) от Flowcrete Polska,представляват само потенциални опции и не заместват професионалното консултиране.В тази 
връзка Flowcrete Polska  препоръчва на всеки клиент да потърси независим съвет от квалифициран консултант, преди да вземе решение за 
проектиране, монтаж или друго. При отпечатване или записване,този документ е неконтролиран и може да не е последната версия.
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Нанесете разтвора Euco Clean & Strip на пода, докато почиствате с твърда метла или механичен скрубер. След това оставете разтвора 
Euco Clean & Strip да пребивава на повърхността за достатъчно време, за да омекоти втвърдяващите съставки или други покрития. Това 
обикновено отнема 20-40 минути. Може да са необходими по-дълги периоди на престояване за отстраняване на втвърдяващи се съединения 
или покрития. Не позволявайте разтвора Euco Clean & Strip да изсъхне по време на периода на престой - добавете още Euco Clean & Strip, ако 
е необходимо, за да поддържате бетона влажен. След изтичане на този период,изплакнете целия под  с вода, преди продуктът да изсъхне. 
Допълнително почистване и измиване под налягане може да са необходими за отстраняване на втвърдяващите се съединения и упорити 
петна. Повторното нанасяне може да се окаже необходимо за изключително замърсени, оцветени подове!

Начин на употреба

Почисти инструментите и оборудването с чиста вода

Почистване

• Използвайте в добре проветрени помещения.
• Носете защитно облекло (ръкавици, защита на очите и т.н.)
• Пазете от топлина и пламък.
• Не използвайте в близост до храна.
• Не използвайте върху еластична керемида, асфалт или боядисани повърхности.
• Euco Clean & Strip може да омекоти  гумите и да ги накара да станат лепкави. Внимавайте при работа
• с колесно оборудване в тези условия.
• Във всички случаи, преди употреба, да се консултирате с информационния лист за безопасност

Предпазни мерки


