
Datum vydání: 10/08/2010 

Datum revize:  22/06/2009 

 

 

VÝROBCE:                                                                   DOVOZCE: 

Junckers Industrier A/S,                        Pro Floor Systems a.s. 

DK-4600 Køge     Čsl.,Armády 808/43b 794 01 Krnov 
http://www.junckers.com   Tel.:+420 554 611 146 

     e-mail: info@junckers.cz, http://www.junckers.cz 

 

Junckers SYLVA STRIP 
 

Odstraňující přípravek 

 
Junckers Sylva Strip je určen pro odstranění starých 
polituračních nátěrů přípravku Junckers Sylva Polish. Po 
takovémto ošetření povrchu podlahy odstraňujícím 
přípravkem Junckers Sylva Strip by podlaha měla být znovu 
ošetřena polituračním přípravkem Junckers Sylva Polish. 
 
Technické údaje 
Typ:  aniontový tenzid, neiontový tenzid, mýdlo, 

fosfáty 
Hodnota pH: koncentrát cca 9,1 
 aplikovaný roztok cca 8,5 
Balení:   1 l 
Vydatnost:  cca 80 – 100 m2/l  
Způsob nanášení: dobře vyždímaný hadr, mop nebo 
čisticí stroj 
Teplota:  minimálně + 5 °C 
Ředění:  pravidelné čištění   75 ml/10 l vody (+ 25 

°C) 
 první čištění 250 ml/10 l vody (+ 25 

°C) 
Čištění:  voda 
Skladování:  několik let v originální uzavřené a 

nepoškozené nádobě při teplotě + 20 °C.  
 
Pokyny pro použití 
 
Podlahu vysajte, nebo vytřete hadrem, popřípadě mopem. 
Naneste roztok čistícího přípravku v tenké vrstvě. Používejte 
čistý mop, nebo dobře vyždímaný hadr.  
 
Silně znečištěná místa důkladně vydrhněte. Pokud to stav 
povrchu podlahy vyžaduje, použijte čistící stroj. 
Doporučujeme čistit po menších plochách a oplachovat čistou 
vodou ihned po aplikaci čisticího roztoku. 
 
Čisticí roztok odstraňte čistou vodou. Opakujte do té doby, 
dokud zůstávají zbytky poliše na povrchu podlahy. 
 
Důležité upozornění: 
Před použitím čtěte pečlivě informace na obale a dodržujte 
bezpečnostní opatření. 
 
Před použitím dobře promíchejte. 
 
Pro odstraňování zbytků přípravku SYLVA Strip používejte 

vždy co nejmenšího množství vody. Hadr před použitím 
důkladně vyždímejte, kaluže okamžitě setřete z povrchu 
podlahy. Vyvarujete se tím případného poškození povrchu 
podlahy. 
 
Ochrana životního prostředí: Prázdný a suchý kovový 
obal předejte na řízenou skládku. ZBYTKY PŘÍPRAVKU A 
OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU! 
Doporučený kód odpadu: N-20 01 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

První pomoc: V případě příznaků nebo při pochybnostech 
vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevpravovat nic do 
úst. Postiženému zajistit přívod čerstvého vzduchu, teplo a 
klid. Pokud je dýchání nepravidelné nebo došlo k zástavě, 
proveďte umělé dýchání. Při bezvědomí uveďte do 
stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc. Svlékněte 
potřísněný oděv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou 
a mýdlem, případně použijte vhodný prostředek na mytí 
pokožky. NEPOUŽÍVEJTE ředidla ani rozpouštědla. Při požití  
nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc. 
 
 

                
               dráždivý 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dráždí oči. 
Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Zamezte styku 
s očima. Při  zasažení  očí  okamžitě  důkladně vypláchněte  
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Tento materiál a jeho 
obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Při požití 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal 
nebo označení.   
 
Obsahuje: 2- Butoxyethan- 1- ol 
 
 
 
 
 

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a 

nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní 

podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní 

podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu. 

 


