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Czyszczenie gruntowne
Środek do mycia podłóg

PLANTA® MULTI STRIPPER P 321
ekologiczny uniwersalny stripper

Zakres zastosowania
■	 do wodoodpornych, wrażliwych na zasady wykładzin podłogowych, 

np. linoleum, wykładziny elastomerowe i pcW

■	 Nadaje się do zastosowania na posadzkach z kamienia sztucznego 
i naturalnego

Zalety i właściwości produktu
■	 Uniwersalny środek do gruntownego czyszczenia

■	 certyfikat ekologiczny

■	 delikatny dla materiałów

■	 Skład przyjazny dla środowiska, z dobrymi właściwościami usuwa-
nia zabrudzeń i powłok

■	 krótki czas działania

■	 łatwo usuwalny z nawierzchni

■	 doskonała skuteczność w zastosowaniu ze środkiem planta® multi 
gloss p 320

informacje dotyczące oznakowania 
ekologicznego znajdują się pod: 
www.umweltzeichen.at

Dane techniczne
Wartość pH 9,5
kolor produktu bezbarwnego do żółtawego
pojemność* 5 l kanister

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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Czyszczenie gruntowne
Środek do mycia podłóg

PLANTA® MULTI STRIPPER P 321
ekologiczny uniwersalny stripper

Zastosowanie i dozowanie

W zależności od wieku, ilości warstw i rodzaju filmu 
ochronnego.
1 l / 9 l wody

2,5 l / 7,5 l wody
roztwór roboczy nanieść na podłogę i pozostawić 
do zadziałania. Następnie wyczyścić gruntownie 
stosując szorowarkę lub automat szorująco-zbierający 
z podłożonym odpowiednim padem lub szczotką. 
Następnie odessać brudny roztwór a podłogę spłukać 
czystą wodą. odessać wodę.

Uwaga
Używać zawsze zimnej wody.
Nie stosować na asfalcie i posadzkach bitumicznych. 
przeprowadzić test na wytrzymałość materiału i trwałość koloru na 
małym odcinku przed nałożeniem produktu. 
przed rozpoczęciem procesu gruntownego czyszczenia wyłączyć 
ogrzewanie podłogowe. 
przy uzywaniu maszyn czyszczacych regularnie myc i plukac zbiorniki.

Produkty uzupełniające
planta® cleen p 315 - ekologiczny środek do mycia na bazie polimerów 
rozpuszczalnych w wodzie 
planta® multi gloss p 320 - ekologiczna dyspersja nabłyszczająca

Zwroty określające zagrożenie
H319 działa drażniąco na oczy.

Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w karcie charakterystyki 
preparatu niebezpiecznego do produktu planta® multi Stripper p 321 n 
uniwersalny środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

kod giSBaU: gg 50

Numer artykułu*:
p321-0005pL

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech 
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem 
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub 
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamier-
zone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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