
ZAKRES STOSOWANIA
Środek przeznaczony do usuwania zużytych, starych 
ochronnych powłok woskujących oraz uporczywego 
i trudno usuwalnego brudu z powierzchni parkietu. 
Środek, po jego użyciu, dodatkowo „wydobywa” 
naturalne usłojenie drewna. Ultracoat Remover Plus 
wchodzi w chemiczną reakcję ze starym środkiem 
ochronnym (np. zużyta powłoka ochronna wykonana z 
Ultracoat Anti-Slip) rozmiękczając go i rozpuszczając, 
aby stał się łatwiejszy do usunięcia.

UWAGA
•  Przechowywać i aplikować produkt najlepiej  

w temperaturach z zakresu od +15°C do +25°C. 
•  Trzymać poza zasięgiem dzieci. 
•  Unikać kontaktu z oczami.
•  Przed użyciem należy się upewnić,  

że w pomieszczeniach jest dobra wentylacja. 
•  Przewozić w temperaturze kontrolowanej, unikać 

przemrożenia.

SPOSÓB UŻYCIA
•  Usunąć z podłogi wszelkie ślady kurzu i luźno 

związanych części.
•  Przeprowadzić wstępne testy na małym fragmencie 

posadzki, aby upewnić się, że powierzchnia parkietu 
nadaje się do czyszczenia tym środkiem, czyli że 
dotychczasowa powłoka ochronna właściwie reaguje 
na Ultracoat Remover Plus. 

•  Rozcieńczyć ok. 30-50 ml Ultracoat Remover Plus 
z letnią wodą (ok. 350 ml wody) i napełnić zbiornik 
Mapei Spray Mopa lub zamiennika.

Środek do usuwania starych  
powłok ochronnych oraz  
uporczywego brudu  
z powierzchni parkietu

•  Natryskowo nanieść Spray Mopem niewielką ilość 
mieszaniny na posadzkę drewnianą i pozostawić na 
ok. 5 minut, aby produkt wszedł w reakcję ze starym 
preparatem ochronnym i rozmiękczył go.

•  Następnie należy usuwać rozpuszczony preparat 
za pomocą Mapei Spray Mop i jego wilgotnej 
ścierki dwustronnej z mikrowłókna. Jeśli ilość 
rozpuszczonego preparatu koniecznego do usunięcia 
jest znaczna, można używać drugiej ściereczki z 
zestawu Mapei Spray Mop Kit.

•  Po usunięciu starej powłoki ochronnej należy 
odczekać, aż powierzchnia posadzki drewnianej 
będzie całkowicie sucha. Wówczas można przystąpić 
do nałożenia nowej powłoki ochronnej przy użyciu 
preparatu Ultracoat Polish Anti-Slip lub Ultracoat 
Polish Matt.

ZUŻYCIE
30-50 ml na całą pojemność zbiornika Mapei Spray 
Mop (około 350-400 ml pojemności).

OPAKOWANIA
1 litrowa  butelka plastikowa (pakowane w kartonowe 
pudełka po 6 butelek).

PRZECHOWYWANIE
12 miesięcy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
I BEZPIECZEŃSTWA
Ultracoat Remover Plus jest żrący. Powoduje poważne 
oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Podczas 
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NOTA PRAWNA
Postanowienia niniejszej karty technicznej 
mogą być wprowadzane do innych 
dokumentów związanych z danym 
projektem, tym niemniej końcowa treść 
tych dokumentów w żaden sposób nie 
może  uzupełniać i nie może zastępować 
treści obowiązującej karty technicznej w 
trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI.
Najbardziej aktualne wersje Kart 
Technicznych mogą zostać pobrane ze stron 
MAPEI  www.mapei.pl oraz www.mapei.com. 
WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY 
TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ 
ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z 
KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu  
są dostępne na życzenie oraz  
na stronach www.mapei.com  

i www.mapei.pl
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ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE

aplikacji zaleca się używanie rękawic 
gumowych (zwykłe, ogólnie dostępne 
rękawice używane w gospodarstwach 
domowych) i okularów ochronnych oraz 
zachowanie zwyczajowych środków 
ostrożności zalecanych podczas aplikacji 
produktów chemicznych. W przypadku 
kontaktu z oczami lub skórą spłukać dużą 
ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarskiej. 
Więcej informacji na temat bezpiecznego 
stosowania znajduje się w aktualnej wersji 
karty charakterystyki.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW. 
 
Zawiera (Rozporządzenie WE 648/2004): 
<5% mydła

UWAGI
Powyższe dane należy traktować wyłącznie 
jako ogólne wskazówki. Poza informacjami 
zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać 
zasad sztuki budowlanej, norm krajowych 
oraz europejskich, wytycznych instytutów i 
stowarzyszeń branżowych oraz przepisów 
BHP. Niezależne od nas warunki pracy 
i różnorodność materiałów wykluczają 
jakiekolwiek roszczenia wynikające z tych 
danych. W przypadku wątpliwości zalecane 
jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI 
udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej 
jakości swoich produktów.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Produkt: jonowe surfaktanty <15%; 
niejonowe surfaktanty <5%

Kolor: przezroczysty

Aplikacja: Mapei Spray Mop i ściereczka z mikrowłókna

Czas schnięcia: natychmiast

Czyszczenie ściereczek i narzędzi: letnia woda + łagodny detergent

Opakowania: nadające się w 100% do recyclingu
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