
       ADDITIF STRIPAC BASE ECO 

SKONCENTROWANY DODATEK ZASADOWY. 

PREPARAT DO USUWANIA STRAYCH POWŁOK 

PRZEZ ZANURZENIE W KĄPIELI. 

 

OPAKOWANIE: 

• Kontener przezroczysty IBC 1000l z 

PEHD z międzynarodową aprobatą 

UN, pojemność 1000 kg  

• Zbiornik 200l granatowy z PEHD z 

międzynarodową aprobatą UN, 

pojemność 200 kg  

• Pojemnik 20l granatowy z PEHD z 

międzynarodową aprobatą UN, 

pojemność 20 kg 

  

 

 

 

 

TEMPERATURA: Temperatura pokojowa. 

CZAS APLIKACJI: 10 minut do 1 godziny. 

STANDARDOWA METODA POSTĘPOWANIA: Dodać do kąpieli zawierającej 

STRIPAC BASE ECO 

UŻYWANE MATERIAŁY: Stal może być używana do budowy zbiorników i wanien 

jak i w całości instalacji. 

SPORZĄDZANIE KĄPIELI  : Wypełnić wannę preparatem STRIPAC BASE ECO, 

następnie dodać ADDITIF STRIPAC BASE ECO. Dobrze wymieszać powstały 

roztwór. 

UWAGA:  

Na powierzchni tworzy się z upływem czasu nieprzepuszczalny film, który 

pozwala ograniczyć odparowywanie roztworu. 

Jeśli kąpiel zawiera duże ilości zanieczyszczeń (odpadającej farby), może być 

konieczne jej odfiltrowanie przed wykonaniem dozowania.   

W przypadku nowej kąpieli odpowiednie dozowanie wynosi 140 L dodatku 

zasadowego na 1000 L produktu STRIPAC BASE ECO. 

REGENERACJA KĄPIELI : Aby utrzymać kąpiel w granicy zalecanych 

parametrów, należy dodać 12,5 L ADDITIF STRIPAC BASE ECO na każde 

1000 L, w momencie gdy zaobserwujemy spadek skuteczności roztworu.  

• Kąpiel powinna być uzupełniona produktem STRIPAC BASE 

OBRÓBKA METALI PO USUNIĘCIU STAREJ POWŁOKI : Po spłukaniu, części 

powinne być poddane dodatkowej obróbce przed ponownym pomalowaniem.  
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OBRÓBKA DREWNA PO USUNIĘCIU STAREJ POWŁOKI  : Niezbędne jest 

wykonanie kwaśnej neutralizacji przed ponownym pomalowaniem 

ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA:  

• Temperatura min. przechowywania : +5°C 
• Temperatura maks. przechowywania : + 25°C 

 
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w zacienionym miejscu. Jeżeli 

produkt nie został zużyty w przeciągu 12 miesięcy od daty produkcji, ale 

przestrzegane były zalecane warunki przechowywania, jego termin ważności 

może zostać wydłużony. W tym przypadku należy się skonsultować z 

przedstawicielem handlowym. 

 

  

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

• pH : 14 

• Ciecz delikatnie mętna, bezbarwna 
do jasnożółtej 

• Temperatura zapłonu: 9°C  

• Gęstość w temperaturze 20° 
C : 1,04+/- 0,02 g/cm3 

• Odporny na działanie mrozu 

 

 

 

Unikać wszelkiego kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.  

Nie dodawać wody do produktu, gdyż może to spowodować gwałtowną 

reakcję cieplną. 

Unikać rozlania lub rozpryśnięcia się produktu. 

W razie potrzeby zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu 

niebezpiecznego.  

 
Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości 

każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego 

zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej 

powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt 

profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz 

zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. 
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