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Proprietati 

 
VARIOSTRIP M 5888 este un concentrat pentru stripare pe baza de apa dezvoltat pentru striparea 

rapida manuala sau automata a emulsiilor directe, directe/indirecte si a filmelor capilare, pentru toate 

tipurile de site din polyester, nylon sau metalice.  

 
VARIOSTRIP  M  5888 este furnizat ca un lichid usor diluat, biodegradabil, eficient. 
 
Concentratul de stripare nu este periculos atunci când este utilizat in standardele rezonabile de 
igienă in industrie si a normelor de lucru în conditii de sigurantă. 
 
Mai multe date legate de poluare si de siguranta  pot fi obtinute din Fisa de Securitate respectiva, 
conform directivelor CE 1907/2006. 
 
Aplicare 

 
Pentru uz manual diluati o parte din concentratul VARIOSTRIP M 5888 cu 20/30 părti de apă si 
aplicati solutia pe ambele părti ale sitei. Se lasa ecranul sa stea timp de 1-3 minute. Se spala ecranul 
cu un jet de apă de înaltă presiune de jos în sus. Inainte de stripare este important să va asigurati 
că ecranul nu are de reziduuri de cerneală . 
 
În nici un caz solutia de stripare nu trebuie să se usuce pe ecran, deoarece acest lucru poate duce 
ulterior la imposibilitatea striparii. 
 
Raportul de amestecare pentru utilizarea automată depinde de tipul de echipament. Solutia de lucru 
nu va bloca sau coroda duzele din otel inoxidabil sau polipropilenă din unitatea de stripare automata. 
Folositi în conformitate cu recomandările producătorilor de masini si REMCO. 
 
Ambalare- Depozitare 
 
VARIOSTRIP 5888  este ambalat in bidoane standard din plastic. Solutia trebuie depozitata la loc uscat si 

protejat impotriva inghetului. Păstrati departe de căldură si nu se păstrează în apropierea materialelor 

combustibile. Păstrati recipientul închis atunci când nu este utilizat. 
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TRADUCERE EDCG DUPA FISA ORIGINALA REMCO CHEMIE 

 

Din moment ce nu avem cunostinte si control asupra conditiior in care utilizatorul lucreaza, informatiile din 
aceasta fisa de securitate se bazeaza pe informatiile noastre proprii  si pe reglementarile nationale si 
comunitare. Produsul nu trebuie folosit in orice scop decat cel specificat in capitolul 1, decat in cazul obtinerii 
unei incuviintari scrise de la furnizorul de material. Este de responsibilitatea util izatorului sa ia toate masurile 
necesare pentru a se supune cerintelor legale si reglementarilor locale. Informatiile date de noi in aceste fise 
de securitate trebuie privite ca o descriere a cererintelor de securitate in ceea ce priveste produsul nostru s i 
nu o garantie a proprietatilor sale.  
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