
Care Strip Plus

52128 34029039

Físicas

Estado físico: Líquido

Cor: Azul

pH 1% (25ºC): 11,5 – 13,5

Densidade (20ºC): 1,000 – 1,100g/cm3

Químicas

Agente alcalino: Hidróxido de potássio

Corante: Contém

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.

Perfil Técnico
Divisão Institutional

Revisão 03 – 18/03/19

NCMCod

Embalagem
Bombona plástica de 5 litros.

Validade
24 meses a partir da data de fabricação.

Características

Verif ique na FISPQ do produto os riscos 

específ icos e EPIs recomendados para o 

seu manuseio.

Precauções

Vantagens
• Altamente concentrado.

• Sem odor.

• Baixa formação de espuma, facilitando a remoção do produto.

Finalidade
Care Strip Plus é um removedor de cera inovador, que não necessita de tempo de 

ação. O produto, depois de diluído corretamente, pode ser aplicado sobre o piso e 

logo em seguida ser feita a remoção da cera.

Campo de aplicação
Pela sua rápida ação, tem aplicação  em  hospitais, clínicas, enfermarias e escolas, 

sem que o f luxo de pessoas seja interrompido por um longo período.

Removedor de acabamentos de piso.

Descrição

Modo de usar

Aplique abundantemente a solução de Care Strip Plus com um mop. 

Certifique-se de que toda a superfície esteja molhada. 

Não permita que a solução seque no piso; para tanto, recomenda-se a 
aplicação em pequenas áreas de cada vez. 

Não é necessário tempo de ação. 

Em seguida, esfregue com uma máquina rotativa com disco abrasivo. 

Recolha a solução com um aspirador de fluídos, autolavadora ou mop. 
Enxágüe o piso e deixe-o secar completamente antes de aplicar o 
acabamento ou selante para pisos. 

Recomenda-se, após a retirada do excesso do produto, enxaguar o piso com 
um  mop limpo e uma solução de um produto Neutralizador / Condicionador.  

Enxaguar mais uma vez e deixar o piso secar totalmente antes de aplicar o 
selante ou acabamento.
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