STRIPPER 200

REMOVEDOR ALCALINO
DE ALTA
PERFORMANCE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PRECAUÇÕES

O STRIPPER 200 é um limpador
desincrustante alcalino de alta performance,
a base de água, com ação desengraxante e
desincrustante,
desenvolvido
para
a
remoção de sujidades muito arraigadas.
Formulado com agentes umectantes e alta
concentração de solventes solúveis em água
e álcalis.

Mantenha o produto longe de crianças e
animais domésticos, longe de fontes de
ignição, do fogo e de superfícies aquecidas.
Não aqueça o produto, pois pode apresentar
risco de queimadura.
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 200 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
imediatamente.
Não reutilize a embalagem vazia.

USOS E APLICAÇÕES
O STRIPPER 200 é eficiente na remoção
de óleos vegetais e minerais, gorduras,
resíduos proteicos, graxa e fuligens em
concreto, metais ferrosos, plásticos, vidros,
pedras naturais e cerâmicas.
MÉTODO DE APLICAÇÃO
Diluir o STRIPPER 200 em água.
Recomendamos diluições máximas de até
1:30 (recomenda-se fazer um teste prévio
na superfície a ser limpa, dependendo do
tipo de sujeira ou impregnações a serem
removidas).
Aplicar a solução de STRIPPER 200 sobre
a
superfície
através
de
imersão,
pulverização ou pincelamento. Deixar agir
por pelo menos 10 minutos e enxaguar com
água limpa.
Evite que o produto seque completamente
no piso antes de enxaguar.
OBS: O STRIPPER 200 não é indicado para
superfícies pintadas com tinta acrílica e
sobre alumínio.
DADOS TÉCNICOS







Aspecto
Odor
Densidade
Ponto de fulgor
PH
Teor de ativos

solução incolor
característico
1,06 g/cm3
mínimo 38 ºC
> 11
> 26%

COMPOSIÇÃO
Água, tensoativos, 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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