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Merida Stripet Plus + 
Mieszanina o silnych właściwościach czyszczących do gruntownego mycia mocno 
zabrudzonych podłóg i powierzchni. 
 

Zastosowanie Właściwości mieszaniny 
Mieszanina o silnych właściwościach 
czyszczących, do gruntownego mycia 
mocno zabrudzonych podłóg i 
powierzchni. Skutecznie usuwa stary 
brud, tłuszcze, pasty oraz warstwy 
polimerowe. Szczególnie zalecana do 
przygotowania podłoża przed 
nałożeniem powłok polimerowych i wręcz 
niezbędny do zmycia ich starych warstw. 

• Nie zawiera wodorotlenków 

• Usuwa wszystkie obecne na rynku 
powłoki polimerowe i pasty 

• Posiada orzeźwiający zapach 
uwalniający się podczas procesu 
czyszczenia 

• Środek niskopieniący, może być 
stosowany w maszynach 
czyszczących 

 
Dane techniczne 

Wartość pH koncentratu 11 – 11,5  
Wartość pH roztworu 10-10,5 
Kolor mieszaniny żółty 
Zapach cytrynowy 
Pojemność / Symbol   butelka – 1litr – NMS104 

kanister – 10 litrów – NMS604 

 
Proces użycia 

Mycie ręczne i za pomocą urządzeń myjących.   
 

Dozowanie 
usuwanie polimerów – od 10% do 25% (1000 – 2500 ml środka na 10 l wody) 

gruntowne mycie –  od 5% do 10% (500 – 1000 ml środka na 10 l wody) 

 
SKŁAD: 
<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, < 5% anionowych środków  
powierzchniowo czynnych, < 5% EDTAi jego soli, alkohole, związki wspomagające,  
substancje barwiące i zapachowe: LIMONENE, HEXYLCINNAMAL, CITRAL, 
LINALOOL 
 
INFORMACJE BHP: 
H319 - Działa drażniąco na oczy 

H315 - Działa drażniąco na skórę.     
 
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu 
P280 - Stosować ochronę oczu.  
P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.  
P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać.  
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P332+P313- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić 
się pod opiekę lekarza. 
 P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: 
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.  
 
EKOLOGIA: 
Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne  
z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31  
marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie zawiera APEO i formaldehydów 
 
 
Uwagi dodatkowe: 
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i domowego. Producent i 
dystrybutor nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z 
przeznaczeniem stosowania środka. Karta charakterystyki dostępna na żądanie 
użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Okres ważności: 24 miesiące od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 


