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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.
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c. Grondige reiniging:
aanbrengen op de
vloer, 10 min laten
inwerken.

De vloer reinigen met
een éénschijfsmachine
met groene vloerpad
of schrobborstel.

Vuil en oude
polymeerlagen
verwijderen met een
schrobzuigmachine.
Spoelen met zuiver
water.
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l/l Intensieve
reiniging: Geschikt
voor gebruik in
schrobdroogmachines.

Extra krachtige stripper voor alkaliën resistente vloer
■ Hoge prestaties ■ Goede ontvetting ■ Aangename geur

Productprofiel
■ QUICKSTRIP alka is een uiterst krachtige dieptereiniger met goede eigenschappen om vloeren  te strippen en te

ontvetten.
■ QUICKSTRIP alka bezit een formule die weinig schuim vormt met een aangename geur.
■ Met behulp van QUICKSTRIP alka is het mogelijk om oude, meerlaagse waslagen, polymeer film en hardnekkig 

verkorstvuil snel te verwijderen.
■ QUICKSTRIP alka is een efficiënte probleemoplosser en kan op verschillende manieren worden ingezet.

Toepassingsgebied
■ Voor dieptereiniging van alle water en alkaliën bestendige vloeren. Niet gebruiken op niet-verzegelde houten

vloeren, linoleum en niet op kleurgevoelige oppervlakken. Ook voor het verwijderen van vervuilingen in de keuken,
in fabrieken en werkplaatsen veroorzaakt door olie en vet.  

Ingrediëntenlijst
<5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, zeep, parfums

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Product uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor nadere informatie, zie Veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector verzamelen.

Verpakking

Artikelnr. 404743  1 x 10 L

pH-waarde 13

Uw vertrouwde partner


