ПРЕПАРАТ ЗА БЪРСАНЕ
препарат за ежедневно почистване

CORRIDOR® DAILY S 780

област на приложение

предимства/свойства на продукта

■ Много подходящ за настилки в спортни или многофункционални зали

■ На базата на водоразтворими полимери

■ За водоустойчиви подови настилки, като например PVC, каучук,
линолеум, запечатан паркет и корк, технически и естествен камък

■ Почиства и поддържа в една стъпка
■ Много добри характеристики на омокряне
■ Приложение с еднодискова и високоскоростна машина
■ Без образуване на слоеве
■ Противоплъзгащ
■ Изпитан по FMPA DIN 18032/2 за спортни подове
■ Самолъскащ
■ Предотвратява следите от стъпки и действа отблъскващо на
замърсяванията
■ Подходящ за използване в почистващи машини

технически данни
Стойност на рН

8,5

цвят на продукта

синьо-зелен

съд*

1 л бутилка
10 л туба
200 л съд

съставки по INCI

AQUA, TRIDECETH-8, ETHOXYPROPANOL,
ALCOHOL, POLYACRYLATE, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, C9-11 PARETH-5,
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE,
TRIETHANOLAMINE LAURYL SULFATE, COLORANT, LIMONENE, MEK, FLUORALKYL POLYETHOXYLATE, PPG-2 METHYL ETHER

* Бележка: Моля, обърнете внимание, че за някои от продуктите важи ограничено наличие на
международно ниво. Свържете се с Вашия представител обслужване на клиенти.

www.buzil.com

ПРЕПАРАТ ЗА БЪРСАНЕ
препарат за ежедневно почистване

CORRIDOR® DAILY S 780
употреба и дозиране
Ежедневно почистване:
20 - 50 ml / 10 l вода
Първично почистване:
500 - 1000 мл / 10 л вода
По метода на влажно забърсване нанесете върху пода,
оставете да изсъхне и полирайте с високоскоростна
машина или еднодискова машина с полиращ пад.
Машинно почистване:
50 - 100 ml / 10 l вода

Почистване:
1:3 с вода
Полирайте с високоскоростна машина или еднодискова
машина.

Указание
Използвайте задължително студена вода.
При използване в почистваща машина, редовно почиствайте и
изплаквайте резервоарите.

допълващи продукти
Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200 - Пълни грижи за каменния под
Corridor® Complete S 732 - Блестяща универсална емулсия
Corridor® Glorin S 734 - Универсална дисперсия със собствен гланц
Corridor® Matt S 737 - Матова дисперсия
Corridor® Black S 739 - Черна дисперсия
Corridor® Jewel S 741 - Високоефективна дисперсия

Предупреждения за опасност

Интензивно почистване:
500 ml / 10 l вода
Обработете с еднодискова машина с подложка за
почистване, изсмучете мръсната вода и полирайте
подовата настилка.

H319

спрей за почистване:
300 ml / 10 l вода

продуктов код по GISBAU: GU 70

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

За да научите повече за мерките за безопасност, моля прочетете
информационния лист за безопасност за Corridor® Daily S 780 на
www.buzil.com.
номер на артикула*:
S780-0001R1
S780-0010R1
S780-0200R1

* Бележка: Моля, обърнете внимание, че за някои от продуктите важи ограничено наличие на международно ниво. Свържете се с Вашия представител обслужване на клиенти.
Данните в продуктовата информация се основават на нашия опит и внимателни проучвания и отговарят на настоящото ни ниво на знания. Не можем обаче да контролираме в детайл и да повлияваме
на различните условия на работа с продукта и спецификите на обекта и материала. Ето защо, в продуктовата информация можем да дадем само общи насоки за работа с продукта. Поради това,
качеството на работата зависи от квалифицираната оценка на потребителя на обекта и условията на работа с продукта. При наличие на съмнение потребителят е длъжен да провери на подходящо
скрито място поносимостта на третирания материал с продукта на Buzil или да се консултира относно спецификите на прилагане на продукта. Отговорност за непълна или неточна информация в
информационните ни материали възниква само при грубо нарушение (умисъл или груба небрежност); не се засягат искове, предявени въз основа на Закона за отговорността за вреди, причинени от
дефект на стока. Тази продуктова информация отменя всички предишни продуктови информации.
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