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      LTP StripEx 

 YOĞUN KİR, CİLA VE KORUMA SÖKÜCÜ 

Iç ve dış alan kullanımı için 

Traverten, taş, kumtaşı, arduvaz, mermer, porselen, 

granit, terracotta, çini, tuğla, beton ve dış kaplama için 

uygundur. 

Vitrifiye sırlı seramik, traverten, doğal taş, kumtaşı, 

arduvaz, mermer, granit, pişmiş toprak, taş ocağı, 

tuğla, beton, dış kaplama, terrazzo ve diğer zeminlerde 

deki koruma katmanlarının kaldırılması ve 

temizlenmesi için idealdir. Eski koruma, yalıtım 

tabakalarını, oksitlenmiş keten tohumu yağı ve diğer 

mineral yağları çıkarmaya yardımcı olur. 

 Kullanım Talimatları 

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine 

bakınız. Yüzeyde kimyasalın bıraktığı hızlı etkiyi 

görmek ve  LTP PowerStripper'in en uygun dilüsyonun 

uygulandığını anlamak için, genel uygulamadan önce 

daima göze çarpmayan bir alanda test edin. 

Yüzey temizleme: 1:12 ılık suda 

Derin temizlik 1: 6 ılık suda 

Aşırı kirlilik durumlarda: ılık suda 1: 4 (ör. Keten 

tohumu yağı) 

Yüzeydeki toz ve kirleri temizlemek için kuru mop yada 

süpürme işlemini yapın. İstenilen dilüsyona göre 

karıştırın. Yönetilebilir büyüklükteki alanlarda çalışarak, 

zemine solusyonu mop ile serin. 5 - 10 dakika bekletin, 

absorbe edilmeye başlandığında daha fazla çözelti ile 

nemi nemli tutun. Hafif aşındırıcı bir ped kullanarak 

yüzeyi ovalayın. Zeminden kalkan kiri, makine ile 

ovalayın veya el pedi ile fırçalayın. Oluşan kirli 

kalıntıları temiz ılık su ve emici bezlerle temizleyin. 

Büyük bir alanda uygulama yapıyorsanı, ıslak - kuru bir 

vakum yardımcı olacaktır. İyice durulayın ve başka 

işlemler uygulanmadan önce tamamen kurumasını 

bekleyin. Çok kirli yüzeylerde yıkama işlemini birkaç 

kez tekrarlamanız gerekebilir. 

 KAPSAMA  

Yüzey temizleme: litre başına 60 m² 

Yoğun Kirlenmelerde: litre başına 30 m² 

Çok yoğun kirlenmelerde: litre başına 15 m² 

 Notlar 

Önemli: Plastik, lino, boyalı ve diğer hassas yüzeyleri 

sıçramalara karşı koruyun. Bu ürün üzerine koruma 

atılmış zeminlerin her gün temizlenmesi için 

kullanılmamalıdır. 

 Saklama Önerileri 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın. 

Raf Ömrü - 5 yıla kadar 

Sağlık, Güvenlik & Çevre  

Ciddi göz hasarına neden olur. 

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Koruyucu 

eldiven / göz koruyucu kullanın. GÖZ İLE TEMASI 

HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. 

Varsa ve yapılması kolaysa kontak lensleri çıkarın. 

Durulamaya devam edin. Hemen ZEHİR MERKEZİ / 

doktora başvurunuz. İçeriği / kabı yerel yönetim 

gerekliliklerine uygun olarak bir atık toplama noktasına 

atın.Causes serious eye damage 

                   

                                    TEHLİKE 

% 5'ten az anyonik yüzey aktif madde içerir. 

İçeriği: BENZENESULFONİK ASİT, 4-C10-13-SEC-ALKYL 

DERIVS.AND BENZENESULFONİK ASİT, 4-METİL-

SODYUM HİDROKSİT REAKSİYON ÜRÜNÜ; 2- 

BUTOXYETANOL; 2,2'-iminodietanol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. 

Malzeme, yerel koşullar ve uygulama yapılacak 

yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. 

Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir 

alanda denenmelidir.    .     

 

 

 

 


