
      HYPRASTRIP B604 

PREPARAT O ZASADOWYM PH DO USUWANIA 

STARYCH POWŁOK NA CIEPŁO PRZEZ ZANURZENIE 

 

OPAKOWANIE: 

• Kontener przezroczysty IBC 1000l z 

PEHD z międzynarodową aprobatą 

UN, pojemność 1240 kg  

• Zbiornik 200l granatowy z PEHD z 

międzynarodową aprobatą UN, 

pojemność 240 kg  

• Pojemnik 20l granatowy z PEHD z 

międzynarodową aprobatą UN, 

pojemność 25 kg 

  

 

 

 

HYPRASTRIP B604 jest płynną formułą przeznaczoną do usuwania farb z 

metali żelaznych. Jest odradzany w obróbce lekkich stopów na bazie 

aluminium, cynku i miedzi ponieważ charakteryzuje się silnie zasadowym pH. 

Jest szczególnie rekomendowany w przypadku trudnych do usunięcia farb 

(grube warstwy farby lub farby bardzo odporne 

 

 

 

UWAGA: Nie stosować na lekkich stopach 

STĘŻENIE: 40 - 100 % w wodzie  

TEMPERATURA: 80°C 

CZAS KONTAKTU: 0.1 – 3H 

SPŁUKIWANIE : Za pomocą myjki wysokociśnieniowej. 

Podane tutaj parametry są jedynie wskazówką dla użytkownika. Powinny być 

one ustalone w trakcie współpracy z naszym przedstawicielem handlowym.  

UŻYWANE MATERIAŁY : Zbiorniki i naczynia z żelaza mogą być używane w 
całości instalacji.  
REGENERACJA KĄPIELI : By utrzymać kąpiel zgodnie z zalecanymi 

parametrami, należy uzupełnić kąpiel w stosunku 57 kg HYPRASTRIP B604 

na każde 1000 L kąpieli.  

ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA:  

• Temperatura min. przechowywania : 0°C 
• Temperatura maks. przechowywania : + 30°C 
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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 

• Przezroczysta ciecz o brązowym 
zabarwieniu 

• Gęstość w temperaturze 20° 
C : 1,29+/- 0,05 g/cm3 

• Temperatura zamarzania: < - 
10°C 

 

 

 

Unikać wszelkiego kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.  

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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