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PRODUCTBLAD STRIPPER BASISREINIGER R 

 

Onze leverancier werkt met een kwaliteitssysteem. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en 
processpecificaties en dat de door Beton-Aparte BV geleverde producten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische 
specificaties. Omdat Beton-Aparte BV niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de 
verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar 
producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. Alle 
rechten voorbehouden.  

 

Stripper basisreiniger R 
 

 
 

 
Intensieve reiniger voor elastische 
vloerbedekkingen voor het 
Verwijderen van oude polymeer waslagen 
of bij zeer sterke vervuiling. 

 
 
 
 
 
 
 
Productomschrijving: 
Grondige reiniger voor niet textiele vloeren, 
verwijdert zeer goed oude 
beschermingslagen en kan ook ingezet 
worden om de paraffinelagen van nieuw 
gelegde rubbervloeren te verwijderen. Zeer 
veilig en goed inzetbaar op linoleum- en 
Beton-Floor-Cire vloeren. Nooit laten indrogen. 
pH-waarde: 10 
Speciaal reinigingsmiddel voor de eerste 
reiniging na plaatsing en de grondige 
reiniging van textielvrije, soepele 
vloerbedekkingen met zeer afdoend 
oplossend vermogen. Verwijdert 
plaatsingsverontreinigingen, oude lagen van 
onderhoudsproducten, wasemulsies, 
zelfglanzende dispersies en polymeren, 
evenals resten van reinigingsproducten. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gebruiksaanwijzing: 
Eerst het grove, losliggende vuil verwijderen met 
borstel en/of stofzuiger. Vervolgens Stripper 
basisreiniger R met water verdunnen in een 
verhouding van 1 : 5 tot 1 : 10. Indien nodig 
onverdund toepassen (bv. extreme vervuiling) voor 
hardnekkige vervuilingen of wasresten ; extra 
verdunnen voor een vloer die slechts licht vervuild 
is.  
Het mengsel op de vloer aanbrengen en ongeveer 
10 minuten laten inwerken en niet laten indrogen. 
Vervolgens de vloer behandelen met een borstel of 
een met aangepaste pad of borstel uitgeruste 
SRP 2 + S machine ( een schijf machine). Het 
vervuilde water verwijderen met een 
waterstofzuiger, of met een rubber vloerwisser en 
een absorberende mop bij huishoudelijk 
gebruik. Goed naspoelen met zuiver water tot 
volledige neutralisatie. 
 
Verbruik : ca 2 - 3 liter/100 m² bij normale 
omstandigheden 

 


