GRINDŲ PLOVIKLIS
Buitinis valiklis

CORRIDOR® PUR CLEAN S 766

Grindų priežiūros valiklis PUR padengimui

Naudojimo sritis

Produkto savybės / privalumai

■ Visoms vandeniui atsparioms grindų dangoms

■ Intensyvus valymo efektas

■ Ypač tinka gamykloje poliuretanu dengtoms elastinėms dangoms iš
linoleumo ir PVC, vinilo ir puoštoms dangoms, kaip prispaudžiamai ar
klijuojamų lentų prekei, bei lakuotam parketui

■ Naudojamas kaip intensyvus valiklis baigus statybos darbus

■ Galima naudoti ir ant PE ir PP dangos ir ant dirbtinės dervos nepadengtoms grindims su poliuretanu ir be jo

■ Gerai tirpdo nešvarumus

■ Malonaus šviežio kvapo

■ Nepalieka dryžių
■ Nekenkia medžiagai
■ Patvirtintas pagal mokslinių tyrimų ir analizės asociacijos standartą FMPA
DIN 18032/2, tinkamas sporto aikštelių grindims

Techniniai duomenys
pH-rodiklis

10,5

Produkto spalva

žalias

Tara*

1 l Butelis
10 l Kanistras

Sudedamosios dalys
pagal INCI

AQUA, DODECYLBENZENE SULFONATE, ALCOHOL, SODIUM CARBONATE, C5-18 ALCOHOLS
ETHOXYLATED PROPOXYLATED, TRISODIUM
DICARBOXYMETHYLALANINATE, SODIUM
COCOATE, MEK, PARFUM, COLORANT, CITRAL,
LIMONENE

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su
konsultantu.

www.buzil.com

GRINDŲ PLOVIKLIS
Buitinis valiklis

CORRIDOR® PUR CLEAN S 766

Grindų priežiūros valiklis PUR padengimui
Naudojimas ir dozavimas
Buitinis valiklis:
20 - 50 ml / 10 l vandens

Automatinis valymas:
50 - 100 ml / 10 l vandens

Nuoroda
Naudokite tik šaltą vandenį. Saugoti nuo šalčio.
Dėl tiesioginių saulės spindulių gali pasikeisti spalvinės gaminio savybės, tai
neturi jokios įtakos gaminio kokybei.

Papildomi produktai
Buz® Match Trendy T 265 -

Vienadiskė plovimo mašina:
100 - 150 ml / 10 l vandens

Pavojingumo frazės
H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Daugiau saugos nurodymų rasite saugos duomenų lape, skirtame Corridor®
PUR Clean S 766 svetainėje www.buzil.com.
GISBAU kodas: GU 70
Prekės numeris*:
S766-0001RA
S766-0010RA

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.
Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl
informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo
patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant
grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.
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