
 
STRAIK N.R.
SUPER DECAPANTE SEM ENXAGUAMENTO

Ótimo poder solubilizante para uma rápida remoção das camadas de cera-
Garante uma grande poupança de tempo-
O eventual resíduo não compromete a adesão da cera no pavimento-

Decapante sem enxaguamento com um elevado poder solubilizante para uma rápida remoção das

camadas de cera acrílica metalizada.

COMO USAR DILUIÇÃO
Dilua o produto, segundo as concentrações indicadas, no tanque auto
lavadora ou num balde . Aplique diretamente a solução no pavimento
com auxílio de uma esfregona ou com a auto lavadora e trabalhe com
disco abrasivo verde ou preto (em função do pavimento). Aspire
cuidadosamente com aspiradores de líquidos e deixe secar. Elimine as
eventuais resíduos de secagem com mop molhado.

10% (1 l em 10 l de água). Para decapagem em seco: 50% (1:1 com
água)

DADOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
APARÊNCIA: Líquido claro
ODOR: Cítrico
COR: Incolor/amarelo
SUBSTÂNCIA ACTIVA TOTAL [%]: 30 ± 2
PH: > 13,0
DENSIDADE: 1.076
OUTRAS INFORMAÇÕES: Alcalinidade (monoetanolamina): 10,0 ±
0,5%.

PERIGO ATENÇÃO

PRECAUÇÕES
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Se for necessário consultar um médico.
mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Proteger os
olhos. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo):
despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS
OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto. retire-as. se tal lhe for possível. Continuar a
enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Elimine o conteúdo e/ou recipiente em
conformidade com os regulamentos. Contém METASILICATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO. 2-AMINOETANOL. 2-
ETILHEXILIMINODIPROPIONATO DE SÓDIO. HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO. Não ingerir.

NOTA
Detergente para superfícies duras (decapante). Não utilize em linóleo. Produto para uso profissional. Ficha de segurança disponível a pedido
para os utilizadores profissionais.

EMBALAGEM
CÓDIGO FORMATO QUANTIDADE PALLET

3820 kg 5 4 9x4=36
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