
 

 
 Poly-Ex  

Decapant extra intensiv 
 
Propriet ăţi 
Decapant foarte alcalin, cu acţiune intensivă şi spumare redusă, pentru pavimente  
rezistente la substanţe alcaline. Acţionează repede în timpul prelucrării, fără a  
produce mirosuri neplăcute. Îndepărtează rapid şi cu uşurinţă, straturi de protecţie  
din polimeri, filme de intreţinere, precum şi murdării uleioase şi unsuroase. 
 

Compozi ţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside neionice < 5%, săpun < 5%, solvenţi solubili în apă, substanţe alcaline,  
odoranţi. 
Valoare pH (concentrat): ca. 13        Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 12  
 

Domeniul de întrebuin ţare 
Se poate aplica pe suprafeţe rezistente la apă şi substanţe alcaline, cum ar fii: PVC,  
granit, ţiglă şi gresie. Nu întrebuinţaţi pe linoleu, gumă, precum pe piatră calcaroasă  
cum ar fii marmoră şi mozaic! Pe pavimente necunoscute se recomandă, a se  
verifica rezistenţa materialelor înainte de întrebuinţare.  
 
Întrebuin ţare  
Decapare pe pavimente protejate şi între ţinute: 
1-3 litri la 8 litri apă rece. 
 
Împrăştiaţi soluţia decapantă pe paviment, lăsaţi să acţioneze ca.10 minute,  
frecaţi cu maşina monodisc, aspiraţi soluţia reziduală şi clătiţi bine cu apă curată.  
 
Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare  
conf. fişei technice, nu pot fi reclamate.  

Consum pe metru p ătrat  
Decapare: 90 ml 

 
GHS 05, 07, Pericol (în concentrat);  
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H335 Poate provoca  
iritarea căilor respiratorii. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de 
protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. 
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp  
de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest  
lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P308+P313 ÎN CAZ DE  
expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.    
Conţine: Ethanolamine / Trideceth 5-12 / Potassium Hydroxide (INCI).  
Produs nedestinat aplica ţiilori casnice în conformitate cu normele CE/44/199 9 Art. 1! 

 
 

Ambalaj  
10 litri / canistre Art.-Nr. j 15 03 10 
 

Decapare  
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