
DI TimeBuster™

Krachtige stripper zonder residu

Omschrijving
Krachtige stripper voor de verwijdering van vloeremulsies en opbouw van 
onderhoudsmiddelen van alkalibestendige harde vloeren.

Eigenschappen
• Zeer doeltreffende formule zonder ammoniak

• Zwakke geur, op elk type vloer te gebruiken

• Formule die weinig residu en geen alkalische sporen achterlaat

• Stript alle lagen volgens de aanbevolen graad van verdunning

• Kan gebruikt worden voor niet-gemechaniseerde stripprocedures

• Voldoet aan Nordic Ecolabel criteria voor productgroep 051 Vloerreinigingsproducten 
criteria 4,2

Voordelen
• Snelle en effectieve verwijdering van vloeremulsies op alkalibestendige harde 

vloeren, zoals PVC, vinyl, steen en linoleum

• Krachtige oplossing voor verwijdering van hardnekkig vuil

• Gemakkelijke toepassing

Gebruiksaanwijzing

Dosering:
DI TimeBuster moet verdund worden gebruikt. Raadpleeg voor uitgebreide informatie 
over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en 
minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

Toepassing:
Doseer het product in een tank/emmer met koud water, breng de oplossing gelijkmatig 
aan en laat 5 minuten inwerken om voldoende contacttijd te garanderen (laat de 
oplossing niet opdrogen). Strip de vloer met een eenschijfsmachine, voorzien van een 
aangepaste schijf en zuig de vuile oplossing op. Verwijder sporen van het residu door 
vochtig te reinigen. De vloer volledig laten opdrogen alvorens verder te behandelen.
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Technische gegevens

Platform Artikelnummer
Omschrijving/
Verpakkingsgrootte Gebruiksklaar Eigenschappen

pH waarde 
puur

pH waarde 
in gebruik

Soortelijk gewicht 
(20°C)

Standaard 
concentratie

7516775 DI TimeBuster 2 x 5 L 10% (500  ml op 5 L) max 16%
Voor linoleum vloeren: max 10%

Doorzichtige, 
kleurloze vloeistof

> 12 > 12 1.07 g/cm³

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad 
(SDS), sds.sealedair.com/.

Alleen voor professionele gebruikers/specialisten. Bewaar in de originele, gesloten verpakking en bescherm tegen extreme temperaturen. 

Gebruik
Niet verdunnen of mengen met andere stoffen. Niet gebruiken op alkaligevoelige vloeren als kurk en onbehandeld hout. Niet gebruiken 
op oplosmiddelgevoelige vloeren, zoals asfalt. Verwijder gemorst product direct met een natte doek van alkaligevoelige oppervlakken 
(zoals plinten, geverfde/gelakte oppervlakken). Test voor gebruik de materiaalgeschiktheid. Op linoleum of rubberen vloeren wordt het 
aangeraden eerst een test uit te voeren op een niet zichtbare plaats. 

Goedkeuringen
Voldoet aan Nordic Ecolabel criteria voor productgroep 051 Vloerreiniging producten criteria 4,2 (geldig tot 31/12/2015).
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