VLOERREINIGER
Onderhoudsreiniger

CORRIDOR® PUR CLEAN S 766

Vloeronderhoudsreiniger voor PUR-beschermlagen met geurverwijderaar

Toepassingsgebieden

Productvoordelen/-eigenschappen

■ Voor alle waterbestendige vloerbedekkingen

■ Intensief reinigende werking

■ Met name geschikt voor in de fabriek met PUR veredelde elastische
vloerbedekkingen van linoleum en pvc, vinyl- en designvloerbedekkingen
als klik- en lijmsystemen en verzegeld parket

■ Te gebruiken als intensieve reiniger voor het reinigen van bouwstof

■ Ook te gebruiken op PE- en PP-vloerbedekkingen en op kunstharsestrik
met en zonder PUR

■ Hoog vuiloplossend vermogen

■ Eveneens te gebruiken op moeilijk te bevochtigen natuur- en
kunststeenvloeren

■ Heerlijk frisse geur met actieve geurverwijderaar

■ Streeploze reiniging
■ Zeer goede materiaalverdraagzaamheid
■ Getest voor sportvloeren volgens FMPA DIN 18032/2

Technische gegevens
pH-waarde

10,5

Productkleur

groen

Verpakking*

1 l fles
1 l jerrycan

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal
beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.

www.buzil.com

VLOERREINIGER
Onderhoudsreiniger

CORRIDOR® PUR CLEAN S 766

Vloeronderhoudsreiniger voor PUR-beschermlagen met geurverwijderaar
Toepassing en dosering
Onderhoudsreiniging:
20 - 50 ml / 10 l water

Machinereiniging:
50 - 100 ml/10 l water

Eenschijfmachine:
100 - 150 ml / 10 l water

Advies
Altijd koud water gebruiken. Vorstvrij bewaren.
Bij directe lichtinval kan er kleurverandering optreden bij het product. Dit heeft
echter geen invloed op de productkwaliteit. Kleurveranderingen of -verschillen
van het product hebben geen invloed op de kwaliteit.

Gevarenaanduidingen
H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor Corridor®
PUR Clean S 766 op www.buzil.nl.
GISBAU-code: GU 70
Artikelnummer*:
S766-0001RA
S766-0010RA

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.
De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en
het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het
werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te
controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele
aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
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