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Turbo Strip
1
Čistilo za odstranjevanje zaščitnih in negovalnih premazov. Hitro, intenzivno in temeljito čiščenje, tudi v primeru
večplastnih zaščitnih slojev, trdovratne umazanije in ostankov lepil. Hitro delovanje, brez vonja. Samo za profesionalno uporabo.
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PRIMERNO ZA
Odstranjevanje zaščitnih in negovalnih premazov/slojev iz navedenih talnih oblog.
• PVC, linolej, guma(*).
• Talne obloge na osnovi epoksidnih ali poliuretanskih smol.
(*) Vedno preverite, na manjši površini, če je barva talne obloge in sam material odporen na uporabo čistila!
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NAVODILA ZA UPORABO
Odstranite grobe delce s pometanjem ali sesanjem. Redčite Turbo Strip z vodo v razmerju 1:1 ali 1:5 (odvisno od
odpornosti negovalnih slojev). Raztopino s čistilom Turbo Strip razporedite po površini in jo pustite delovati 5-15
minut. Nato površino obdelate z eno kolutnim strojem in rjavo blazinico (filc) ali abrazivno krtačo, da odstranite vse
negovalne sloje. Pri čiščenju robov in kotov talne obloge vam priporočamo uporabo držala s pravokotno blazinico..
Umazano tekočino odstranimo z uporabo vodnega sesalnika sli z gumijastim brisalcem. Po popolni odstranitvi zaščitnih slojev površino sperite z čisto vodo dokler ni površina popolnoma nevtralizirana.
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PORABA
2-6 litrov na 100m² (mešalno razmerje 1:1 do 1:5).

7

SKLADIŠČENJE
Zaščitite pred zmrzaljo. Hranite v hladnem in suhem prostoru. Izven dosega otrok.
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TEHNIČNI PODATKI
Vsebovane snovi: manj kot 5% ne anionsko površinsko aktivnih snovi, dišave, limonen, amini, topila.
pH: 10 (koncentrat)
GISCODE: GG 60
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POSEBNE OPOMBE
Ne pustite, da se čistilo na površini posuši. Iz tega razloga priporočamo delo v sekcijah. Pred uporabo na občutljivih
talnih oblogah (npr. guma) preverite barvno obstojnost na manjšem neopaznem delu. Če je potrebno čistilo še bolj
razredčite in ga pustite delovati krajši čas.
Nosite gumijaste rokavice in poskrbite, da so prostori dobro prezračeni.
Ne nanašajte čistila na občutljive površine (npr. les, kovina, lakirano pohištvi, ipd.).
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NAPOTKI

Dr. Schutz – Skrbimo Za Vaša Tla
Headquarter
CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: + 49 228 / 95 35 2-40
Fax: + 49 228 / 95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Slovenija
Lombar d.o.o.
Pod Brezami 5,
1218 Komenda
Kontakt:
Tel: 00386 / 31 376 924
E-mail: info@dr-schutz.si

Zgornji nasveti za tehnično uporabo izvirajo iz našega najboljšega znanja in glede na najnovejše stanje tehnologije. Torej, če so naši izdelki
uporabljeni skrbno, po nasvetih o njihovi uporabo in se sledi predlaganim postopkom, ne sme priti do poškodb izdelka. Naši izdelki se
uporabljajo zunaj našega možnega nadzora in so zato predmet lastne odgovornosti, ki vas ne sprosti obveznosti, da sami preverite ali so
naši dobavljeni izdelki primerni za predviden namen in postopek. Zato, naša pojasnila in nasveti niso pravno zavezujoči in jih ni mogoče
uporabiti proti nam kot podlaga za odgovornost - kar vsebuje pravice in zaščito katerekoli tretje osebe. Ustrezna priporočila, smernice
in standardne norme je treba upoštevati, kot tudi priznana tehnična pravila. Podatki o izdelku po objavi zamenjajo in nadomestijo veljavnost vseh prejšnjih različic.
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