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Everstrip 

Stripper voor polymeerlagen 

 

 

 

1. Productinformatie & toepassing 

 
 
EVERSTRIP wordt gebruikt voor het oplossen en verwijderen van alle polymeerlagen op 
waterbestendige vloeren. Bijzonder aanbevolen voor het verwijderen van onze “polymeeremulsie  
voor vloeren” POLYFLOR, onze “reinigins- en onderhoudsspray op polymeerbasis” SPEEDOL en 
onze “polymeeremulsie voor verzegeld parket en houten vloeren” POLYWOOD. 
 
EVERSTRIP verbreekt de polymeerketens en daardoor ontstaat er een basis voor een nieuwe 
bescherming. Penetrerend en oplossend – grondige en snelle werking. Naspoeling van de vloer 
is overbodig. Is uitermate efficiënt doordat moeilijk te bereiken plaatsen zoals trappen, 
noppenvloeren e.a. nu geen probleem meer vormen omdat men manueel werkt en daardoor 
geen gesleur meer heeft met de schrobmachine. EVERSTRIP is minder vermoeiend voor de 
gebruiker = geen gebruik van inspannende lichaamskrachten. Door zijn zelfwerkzaamheid wordt 
een besparing bereikt van à rato 40 tot 50% arbeidsduur = tijd. 
 
 

2. Gebruiksaanwijzing 

 
 
EVERSTRIP verdunnen 1:4 tot 1:8 in koud water. Deze oplossing met een mop op de vloer 
aanbrengen en circa 5 minuten laten inwerken. De oplossing nogmaals bewerken d.w.z. even 
“bewegen” en verwijderen met een waterzuiger of aftrekker. Alleen bij hardnekkige waslagen of 
opbouw ervan, kan de schrobmachiene van pas komen. 
OPGELET! Enkele soorten linoleum zijn niet kleurecht (neem eerst een proef) en nooit een 
monoborstel op linoleum gebruiken. 

 
 

3. Algemene gegevens 

 
 

Samenstelling      : Een speciaal voor de afvoer vervaardigde ontstopper  
       met biologisch afbreekbaar gezuiverd zwavelzuur met  
       een corrosie-inhibitor. Bevat zwavelzuur. 
Uitzicht      : Heldere vloeistof 
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Stabiliteit      : Vorstvrij bewaren 
Kleur       : Geen 
Houdbaarheid      : Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking 
Reuk       : Bijna reukloos 
Verpakking     : 5L en 10L 
 

 

4. Veiligheidstekens en -voorschriften 

 
 

R35/38    : Irriterend voor de ogen en de huid 
S2    : Buiten bereik van kinderen bewaren. 
S46    : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking en  
    etiket tonen. 
 
Verdere inlichtingen : Antigifcentrum – Tel. 070 245 245 
 
 

5. Pictogrammen 

 
 

Alle etiketten en productbeschrijvingsbladen zijn voorzien van pictogrammen die aantonen 
waartoe de producten dienen en hoe u ze moet aanwenden. De pictogrammen ziet u hierbij 
afgebeeld. 
 
 


