
Propriedades e Utilizações
STRIPPER PREMIUM é um poderoso removedor de alta eficiência e rápida ação, indicado para as remoções mais difíceis, onde existem

múltiplas camadas de ceras, acabamentos acrílicos e seladores. Remove pichações, tintas e colas de assentamento de pisos vinílicos.

Devido ao seu baixo odor, é ideal para o trabalho de remoção em ambientes fechados ou com pouca ventilação, tais como hospitais, 

clínicas, escritórios, etc.

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

Aparência:  Líquido Transparente 

Cor:  Amarelo a Âmbar

Odor:  Característico 

pH:  10,0 - 11,4                                                                                           

          

COMPOSIÇÃO

Veículo, alcalinizantes, tensoativo aniônico, sequestrante, atenuador de espuma, dispersante, tensoativo não iônico, solvente, 
conservante e corante.

EMBALAGENS

2 x 5L e 20L
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STRIPPER PREMIUM
Removedor de Ceras e Acabamentos
de Alta Performance

Instruções de Uso

Garantia
A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio 

ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, 

todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

  

Para remoção de ceras, acabamentos acrílicos e seladores: 

1.  Utilizar o produto na diluição de até 1:20. 

2.  Retirar o pó e areia da superfície.

3.  Espalhar a solução de produto em pequenas áreas.

4.  Deixar agir entre 5 e 10 minutos. 

5.  Esfregar a superfície com auxílio de máquina conservadora (enceradeira industrial), utilizando discos apropriados para remoção ou 

escova.

6.  Remover a solução suja da superfície.

7.  Enxaguar três vezes, para remoção total do produto. 

Para remoção de pichações, tintas e colas de assentamento de pisos vinílicos: 

1.  Utilizar o produto na diluição de até 1:5.

2.  Aplicar a solução do produto sobre a superfície com pichação, tinta ou cola.

3.  Deixar agir entre 5 e 10 minutos.

4.  Esfregar a superfície com escova ou fibra de limpeza. 

5.  Remover a solução suja da superfície.

6.  Enxaguar com água limpa, até eliminar todo resíduo de produto. Caso necessário, repita a operação. 
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