ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗ ΜΕ ΣΚΟΎΠΙΣΜΑ
Απορρυπαντικό συντήρησης

CORRIDOR® DAILY S 780

Πεδίο χρήσης

Πλεονεκτήματα/ιδιότητες προϊόντος

■ Κατάλληλο ιδίως για επιστρώσεις αθλητικών δαπέδων σε αθλητικά
κέντρα, γυμναστήρια ή αίθουσες πολλαπλών χρήσεων

■ Με βάση υδατοδιαλυτά πολυμερή

■ Για ανθεκτικές στο νερό επιστρώσεις δαπέδου, όπως π.χ. PVC,
καουτσούκ, λινοτάπητα, σφραγισμένο παρκέ και φελλό, κομμένους λίθους
σκυροδέματος και φυσική πέτρα

■ καθαρίζει και περιποιείται με ένα πέρασμα
■ εξαιρετικές ιδιότητες διαβροχής
■ χρήση με περιστροφική μηχανή και μηχανή υψηλών στροφών
■ χωρίς συσσώρευση στρώσεων
■ αντιολισθητικό
■ ελεγμένο κατά FMPA DIN 18032/2 για αθλητικά δάπεδα
■ Αυτογυάλιστο
■ Αποτρέπει τον σχηματισμό ιχνών από το βάδισμα και απωθεί τη βρωμιά
■ Κατάλληλο για αυτόματα μηχανήματα καθαρισμού

Τεχνικά στοιχεία
Τιμή pH

8,5

Χρώμα προϊόντος

πρασινομπλέ

Συσκευασία*

1 l Φιάλη
10 l Κάνιστρο
200 l Βαρέλι

Συστατικά στοιχεία
κατά 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

* Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη την μερικώς περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε ορισμένες
χώρες. Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πελατών.

www.buzil.com

ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗ ΜΕ ΣΚΟΎΠΙΣΜΑ
Απορρυπαντικό συντήρησης

CORRIDOR® DAILY S 780
Χρήση και δοσομέτρηση
Καθαρισμός συντήρησης:
20 - 50 ml / 10 l νερού
Εφαρμογή:
500 - 1000 ml / 10 l νερό
Απλώστε στο δάπεδο με τη διαδικασία υγρού καθαρισμού,
αφήστε να στεγνώσει και στιλβώστε με μηχάνημα υψηλών
στροφών ή μηχάνημα μονού δίσκου και τοποθετημένο δίσκο
στίλβωσης.
Καθαρισμός με μηχάνημα:
50 - 100 ml / 10 l νερού

Cleaner:
1:3 με νερό
Στιλβώστε με μηχάνημα υψηλών στροφών ή μηχάνημα μονού
δίσκου.
Εντατικός καθαρισμός:
500 ml / 10 l νερού
Περάστε με μηχάνημα μονού δίσκου και τοποθετημένο δίσκο
καθαρισμού, απορροφήστε το ακάθαρτο νερό και στιλβώστε
την επίστρωση δαπέδου.
Καθαρισμός με ψεκασμό:
300 ml / 10 l νερού

Υπόδειξη
Χρησιμοποιείτε πάντοτε κρύο νερό. Μακριά από παιδιά. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.
Όταν χρησιμοποιείται σε αυτόματα μηχανήματα, θα πρέπει να καθαρίζονται
και να ξεπλένονται τακτικά οι δεξαμενές.

Συμπληρωματικά προϊόντα
Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200 - Ολοκληρωμένη περιποίηση λίθινων δαπέδων
Corridor® Complete S 732 - Γυαλιστερό κολλοειδές διάλυμα πολλαπλών
χρήσεων
Corridor® Glorin S 734 - Αυτογυάλιστο υλικό διασποράς, για όλες τις χρήσεις
Corridor® Matt S 737 - Ματ υλικό διασποράς
Corridor® Black S 739 - Διασπορά μαύρου χρώματος
Corridor® Jewel S 741 - Υλικό διασποράς υψηλής απόδοσης

Δηλώσεις επικινδυνότητας
H319

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Περισσότερες υποδείξεις ασφαλείας θα βρείτε στο φυλλάδιο στοιχείων
ασφαλείας του Corridor® Daily S 780 στο www.buzil.com.
Κωδικός GISBAU: GU 70
Κωδικός προϊόντος*:
S780-0001R1
S780-0010R1
S780-0200R1

* Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη την μερικώς περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε ορισμένες χώρες. Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πελατών.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στις πληροφορίες προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία μας και τους προσεκτικούς ελέγχους ενώ ανταποκρίνονται στο υφιστάμενο επίπεδο γνώσεων. Ωστόσο, δεν μπορούμε
να εξετάσουμε μεμονωμένα και να επηρεάσουμε τις διάφορες συνθήκες επεξεργασίας, υλικών και χρήσεων. Για τον λόγο αυτό μπορούμε μόνο να δώσουμε γενικές υποδείξεις επεξεργασίας στις πληροφορίες
προϊόντος. Η ποιότητα της εργασίας εξαρτάται από την αντικειμενική αξιολόγηση του έργου και την επεξεργασία από τον χρήστη. Σε περίπτωση αμφιβολιών ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγχει πάντοτε
τη συμβατότητα του προς επεξεργασία υλικού με το προϊόν Buzil σε κάποιο μη ορατό σημείο ή να ζητήσει τεχνικές συμβουλές για την εφαρμογή. Για εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία σε αυτό το ενημερωτικό υλικό
φέρουμε ευθύνη μόνο σε περίπτωση υπαιτιότητας (από πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια). Τυχόν αξιώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί ευθύνης ελαττωματικών προϊόντων διατηρούνται ανεπηρέαστες. Με
τις παρούσες πληροφορίες προϊόντος παύουν να ισχύουν όλες οι προηγούμενες πληροφορίες προϊόντος.
Ημερομηνία 21.03.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

