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Heavy Duty  
Coating Stripper 

 סטריפר

 
 שם מוצר .1

  סטריפר
 
 יצרן  .2

LATICRETE 
 

 תיאור מוצר .3
 

עוצמתי שפותח במיוחד  יםמסיר ציפוי ינוסטריפר ה
 להסרה בטוחה של ציפויים ונזקי רובה אפוקסית.

 
 שימושים )חיצוני ופנימי(

 רצפות 

 קירות 

 משטחי כיורים 

 דלפקים 
 

 יתרונות

 ם, נזקי רובה, לכה, ורניתמסיר ציפויים קשיחי 

 בלתי דליק, על בסיס מיםריח עדין , 

 בעל עוצמה מקצועית 

 משטחים מומלצים
 משטחי אבן טבעית ואריחים כגון:

 שיש 

 צפחה 

 טרקוטה 

  אריחי קרמיקה ופורצלן 

מיועד לשימוש על משטחי אבן, ריצוף ולבנים בלבד. 

  

 
 

 מספר פריט ואריזה

D15062804 -  יחידות באריזה 12מ"ל,  59דוגמית  
 D15062814-  יחידות  6מ"ל מרוכז,  946רבע גלון

  יחידות למשטח 600לאריזה, 
D15062823- ( 3.8גלון  )160יחידות לאריזה,  4ליטר 

 יחידות למשטח
 

 חיי מדף
 
חודשים, באריזה המקורית במקום מוצל ויבש  24

 .10ºC - 32ºCבטמפרטורות 

 חומרים אורגניים נדיפים
 

 צר צריכהבמו 6.4%

 אזהרות
 

 בטיחותההיוועץ בגיליון נתוני 

  :למקום מאוורר ובתנוחה  יש לעבורנשימה
 גשתנוחות נמשכת, יש לה נוחה לנשימה. אם אי

 לטיפול רפואי. 

  :פשוט מיד את כל הבגדיםיש למגע עור 
יש . בכוויות כימיות חייב לטפל רופא. הנגועים

יש  לפני שימוש חוזר. הנגועיםבגדים את הכבס ל
 לטיפול רפואי. גשתל

  :שטוף מיד במים את העיניים יש למגע בעיניים
 ר עדשות מגעיהסיש לדקות לפחות.  15במשך 

 .יש לגשת לטיפול רפואיך לשטוף. יהמשול

  :עורר הקאה. ל יןשטוף את הפה. איש לבליעה
ק את הראש יהחזיש לאם מתרחשת הקאה 

 יש נמוך למניעת חדירת תכולת הבטן לריאות. 
 לטיפול רפואי.  תגשל
 

 הוראות אכסון וטיפול

מזיק בבליעה. גורם גירוי לעיניים. עלול  זהירות:
יש ע. ובלל יןדרכי הנשימה. אבעור ובגירוי ללגרום 
השתמש יש למחשיפה ממושכת לאדים.  להימנע

עור בבמקומות מאווררים היטב. למניעת מגע 
עיניים יש להשתמש בכפפות ומשקפי מגן בכל מגע בו
קפיא או לה יןק מילדים. איהרחיש לם החומר. ע
ערבב עם ל ין. א38ºCאכסן בטמפרטורה העולה על ל

שפוך למקורות מים ל יןחומרים כימיים אחרים. א
 מהחומר  טבעיים או למערכות ביוב. יש להיפטר

   בפסולת. בהתאם לתקנות טיפול
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 נתונים טכניים .4

 מאפיינים פיזיים
  

 נוזל מראה

 שקוף צבע

 ארומטי ריח

pH 11.5 

 
 תקנהה .5

 
 הכנת המשטח

 
יש א את כל ההוראות לפני השימוש. וקריש ל

בדוק את לתמיד יש השתמש רק על פי ההנחיות. ל
שימוש  וודאהחומר על אזור קטן ומוסתר כדי ל

את המשטחים  ותנקיש לותוצאות רצויות. 
וודא שאזור יש לבאמצעות מטלית או שואב אבק. 

יטב במהלך העבודה עד ייבוש העבודה מאוורר ה
ק ילדים וחיות מחמד מהאזור יהרחיש להמשטח. 

ממגע עם משטחים  יש להימנעבמהלך העבודה. 
הימנע משימוש באור יש לשאינם מיועדים לטיפול. 

הימנע משימוש בטמפרטורות יש לשמש ישיר. 
 קיצוניות. טווח טמפרטורות שימוש מומלצות:

10ºC - 32ºC  . 
 

   הנחיות שימוש
 
נער היטב לפני השימוש. אין לדלל לפני יש ל .1

 השימוש. 
השתמש יש לעיניים, בעור ובלמניעת מגע  .2

 בכפפות ומשקפי מגן במהלך הטיפול והשימוש.
על מזוג בנדיבות שכבה אחידה של סטריפר יש ל .3

השטח הנדרש באמצעות מברשת צבע, מטלית 
ר יהסיש לשתמש במתיז. לה יןאו רפידת צבע. א

שאינם הסטריפר ממשטחים  מיידית את
באמצעות מטלית לחה, למניעת  מיועדים לטיפול

           נזק מאותם משטחים.
זמן הפעולה משתנה על פי סוג הציפוי שיש  .4

  להסיר. זמני פעולה מוערכים הם כדלהלן:
 

 זמן סוג ציפוי

 דקות 30-60 חומר אטימה, שעווה ורנית
 שעות 1-2 תן ואקריל יפוליאור
 שעות 1-2 תוקסירובה אפ

 
ניח לחומר להתייבש על המשטח. אם לה יןא .5

ף חומר יהוסל יש הוא מתחיל להתייבש,
 לשמירת משטח לח. 

עבור על המשטח באמצעות ספוג או מטלית, יש ל .6
 הספוג או  ולוודא כישטח קטן  וןבחיש ל

 
המטלית אינם שורטים אותו. ניתן להרטיב את 

  הסרת הציפוי.   תהמשטח במים להקל
צעות מטלית ר שאריות סטריפר באמיהסיש ל .7

לנקות  ניתןמשטח גדול נקייה, יבשה או לחה. 
 באמצעות שואב אבק יבש/רטוב. 

 שטוף את המשטח היטב במים נקיים.יש ל .8
 יהיה צורך בשימוש נוסף, במידת הצורךוייתכן  .9

 . 3 – 8חזור על צעדים ל יש
אחר הסרת לשעתיים כלהשתמש במשטח  ניתן  .10

 הציפוי.
 

 אחריות  .6
 

 , שיטת תיוק.9ראה סעיף 
DS 230.13:LATICRETE Product Warranty 

 

 תחזוקה .7

חומרי ניקוי בעלי רמת בסיס או חומצה גבוהה, 
, אינם חומרי ניקוי חריפיםמכילים אמוניה או 

חומרי ב פגועמיועדים לתחזוקה יומיומית, ועלולים ל
איטום ולפגום בעמידות לכתמים. לניקוי שגרתי של 

יחים ואבן מומלץ להשתמש בחומר ניקוי ניטרלי אר
לניקוי לכלוך  .מבחינת בסיסיות, כגון סטון קלינר

קלינזאול עם ספוג ניקוי או  -השתמש בעיקש, יש ל
לב: לפני  שיםיש ל מברשת קשה בעלת ידית ארוכה.

ן ובחיש ל ,'וכושימוש בחומר ניקוי על אריחים, אבן 
 קטע עם אריחים.על ובפינה נסתרת 

 
 שירותים טכניים  .8

 
מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות 

 04-6230000אלינו לטלפון: 
 04-6231100או לפקס: 

 info@orantechg.comאו לדוא"ל: 
 ספרות בטיחות וטכנית 

 ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו
 www.orantechg.comבאתר: 

 
  שיטת תיוק .9

 
 להלן המסמכים הרלוונטיים:

DS 230.13: LATICRETE Product Warranty  
DS 211.0: STONETECH Stone & Tile Cleaner  
DS 215.0: STONETECH KlenzAll Cleaner  
DS 262: Stone and Tile Care Guide 
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