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Generalidades

EUSTRIP é eficiente no emprego da remoção
dos pavimentos sintéticos e em pedra natural
acumulações de películas de cera metalizada
muitos estratificada, envelhecida e endurecida
pela manutenção efectuada com máquina de
alta velocidade.
EUSTRIP permite efectuar a operação de
decapagem nos patamares e escadas, onde
não é possível utilizar a máquina rotativa, e na
operação a seco em ambientes que não
suportam agua ou humidade (exemplo dos
pavimentos de centros de electrónica).

Campos de aplicação

Modo de utilização

É um superdesencerante concentrado para a
remoção das acumulações de antigas
camadas de cera metalizada dos pavimentos.
Para uma acção rápida e eficaz, não implica
necessariamente o uso de Máquina; a sua
utilização permite, graças à acção enérgica
do produto e à ausência de lavagem, uma
notável economia de tempo.

EUSTRIP remove acumulações de ceras e
vedantes envelhecidos e endurecidos, deixa a
superfície do pavimento perfeitamente neutra
depois da decapagem, evitando a
necessidade de neutralizar e enxaguar.
EUSTRIP é isento de substancia alcalina
altamente caustica e amoniacal, contém
ingredientes activos que evaporam
completamente, sem deixar resíduos que
possam interferir com a formação da película
e aderência de um bom tratamento com cera
metalizada .
EUSTRIP elimina eficazmente qualquer
vedante semi-permanente à base de emulsão
acrílica e poliuretano.
EUSTRIP é óptimo decapante a seco.

EUSTRIP pode ser utilizado manualmente ou
com máquina , diluído em água na proporção
variável na modalidade de aplicação.

Com Lavadora de Pavimentos, diluir em 10% (1
litro de EUSTRIP em 10 litros de água).

Quando utilizado com mopa, diluir em 20% (2
litros de EUSTRIP em 10 litros de água), distribuir
a solução na superfície. Esperar 5 a 10 minutos,
eventualmente deitando no pavimento mais
solução para manter molhado e passando com a
esfregona para facilitar a acção de decapagem da
cera. No fim aspirar com um aspirador de
líquidos.

Para efectuar decapagem a seco, diluir EUSTRIP
a 10% com àgua preferencialmente quente (1 litro
de EUSTRIP em 10 litros de água) nebulizar a
solução numa pequena área do pavimento (3
metros de largura x 40 centímetros de
comprimento) sem exceder na quantidade
distribuída. Passar a máquina rotativa munida de
disco castanho, lavando rapidamente a área da
distribuição da solução.
Remova com um pano húmido os resíduos de
cera.

EUSTRIP
Desencerante rápido sem enxaguamento
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EUSTRIP

Natureza do perigo e conselhos de
prudência
O produto é nocivo por inalação, em contacto com a 
pele e por ingestão. Irritante par os olhos e pele.
Enviar o contacto com os olhos e a pele.
Usar luvas apropriadas.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Não usar o produto puro. No pavimento sintético verificar 
preventivamente a resistência da cor efectuando uma prova numa 
pequena área do pavimento.
Aplicar em ambiente bem ventilado.

4 x 5 Lt.

Características técnicas

COMPOSIÇÃO Tensioactivos não iónicos, solventes hidrossolúveis, substância
básica.

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente incolor

PERFUME Característico do componente

PESO ESPECÍFICO: 0,94

TEOR DE ATIVOS 70 %

pH tal qual 12,5 ± 0,5

pH em solução 11,5 ± 0,5

SOLUBILIDADE NA 
ÁGUA

Completa

BIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os
critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº
648/2004 relativo aos detergentes.

DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL:

Luvas de borracha 
ou PVC
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