
Ultra Stripper

Stručný popis:
Vysoce účinný čistící prostředek pro odstraňování nečistot jakékoliv povahy: mastnoty, smog, olejové nečistoty a 
barvy. Mimo jiné je velmi účinný na odstraňování velmi odolných zbytků metalových vosků, akrylových vosků a 
rozpouštědel nanášených na podlahy či obklady. Je velmi vhodný pro hloubkové očištění podlah před jejich 
leštěním. Dále je velmi vhodný pro čištění spár na podlahách a odstraňování emailových a lihových graffitů.

Použití na:
Mramor, žula, keramika, teraso, kamenina, keramika.

Návod k použití:
Rozpustit přípravek ve vodě na 10-15% roztok, při aplikaci na podlahu nanést přípravek pomocí mopu, kartáče 
nebo v případě velkých ploch použít jednokotoučový stroj vybavený kotoučem Stoch Brite nebo vhodným 
kotoučem/kartáčem na bázi uhlíku. Zůstanou-li na čištěné ploše zbytky nečistot, celý postup zopakujte. Je 
nezbytné provést dokonalé opláchnutí podlahy, čímž zamezíte opětovnému naschnutí nečistot, popřípadě jejich 
usazení do mezer a škvír v podlaze: máte-li k dispozici vysavač na tekutiny, doporučuje se použít jej na vysušení 
podlahy (zvláště u velkých ploch). V případě použití na svislých plochách (fasády, obklady, sloupy, sochy apod.) 
nanášejte přípravek štětcem nebo napusťte přípravkem brusnou houbu typu Scotch Brite, naneste přípravek a 
pak důkladně obruste pomocí brusné houby nebo kartáče. Důkladně opláchněte. 
Při odstraňování graffitů nanášejte přípravek na povrch neředěný, nechte krátce působit (cca 2 min.) a důkladně 
vypláchněte uvolněné barvy vodou.

Doporučení:

• Přípravek lze použít smíchaný s vodou přímo v nádrži jednokotoučového stroje
• V případě velmi rezistentních nečistot zvyšte koncentraci přípravku podle potřeby
• Doporučujeme použití ULTRA SLIP pro hloubkové vyčištění podlah před krystalizací nebo prostor 

znečištěných velmi agresivními nečistotami jako jsou například dílny, autoopravny, parkoviště nebo 
podlahy v průmyslových provozech.

• Doporučujeme používat vlažnou vodu

Spotřeba:
1 l / až 80 - 120 m2 kamenných či cementových povrchů. Výkonnost přípravku se může lišit v závislosti na 
kvalitě a druhu nečistoty, kterou je třeba odstranit.

Dodávaná balení:
1 l – 5 l – 25 l v tekuté formě 
1 l v gelové gormě pro svislé plochy 
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