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Linoleumveilige stripper

Omschrijving
Linoleumveilige stripper voor de verwijdering van polymeeremulsies en
onderhoudslagen van linoleum en andere waterbestendige harde vloeren. Onderdeel
van het LinoSECURE systeem. Voorkomt verkleuring en beschadiging van linoleum
vloeren.

Eigenschappen
•   Stap 1 van het gepatenteerde LinoSECURE systeem
•   Zeer effectieve, mild alkalische stripper
•   Geformuleerd om veilig polymeeremulsies van linoleum vloeren te verwijderen
•   Snelwerkend, laagschuimend
•   Lichtgeurend

Voordelen
•   LinoSECURE systeem voor langdurige bescherming van linoleum vloeren
•   Snelle en grondige verwijdering van polymeerlagen
•   Veilig voor alle waterbestendige harde vloeren, voornamelijk linoleum en

calciumhoudende stenen vloeren (bijvoorbeeld marmer)
•   Eenvoudig en veilig in gebruik
•   Licht geparfumeerd voor een prettige geur tijdens gebruik

Gebruiksaanwijzing
Dosering
TASKI Jontec Linosafe moet verdund worden. Raadpleeg voor uitgebreide informatie
over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en
minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

1.  Doseer het product in een met water gevulde emmer of tank, breng de oplossing op
de vloer aan en laat tenminste 5-10 minuten inwerken (laat de oplossing niet
indrogen).

2.  Schrob de vloer met een éénschijfsmachine en een geschikte pad.
3.  Neem de vuile oplossing op met een waterzuiger en spoel de vloer grondig na met

schoon water.
4.  Laat de vloer volledig drogen alvorens deze te beschermen.
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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, lichtgele vloeistof
pH waarde (onverdund): ≈ 9.95
pH waarde (verdund): ≈ 9.8
Relatieve dichtheid (20°C): 1.03 g/cm³
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige vloeren, zoals asfalt. Niet gebruiken op watergevoelige vloeren, zoals onbehandeld hout. Verwijder
gemorst product direct met een natte doek van houten/geverfde oppervlakken. Test voor gebruik de materiaalbestendigheid.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve stoffen die in dit product worden gebruikt zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eis van EG
richtlijnen 73/404/EEC en 73/405/EEC en latere wijzigingen.

Goedkeuringen
Antislip minimaal 0,5 (ASTMD D 2047).

Beschikbare verpakkingen
TASKI Jontec Linosafe is beschikbaar in 2x5L.
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