ÁPOLÓSZER
Napi tisztítószer

CORRIDOR® DAILY S 780

Alkalmazási terület

Termékelőnyök/-tulajdonságok

■ Különösen alkalmas sportcélú padlóbevonatokhoz sport-, torna- vagy
multifunkcionális csarnokokban

■ Vízoldható polimer alapú

■ Vízálló padlóburkolatokhoz, pl. PVC-hez, gumihoz, linóleumhoz, lakkozott
parkettához és parafához, mű- és terméskőhöz

■ Egy lépésben tisztít és ápol
■ Rendkívül jó nedvesítő képesség
■ Egytárcsás és nagy sebességű géppel használható
■ Nincs rétegképződés
■ Csúszásgátló
■ Sportcélú padlóhoz bevizsgált FMPA DIN 18032/2 szerint
■ Eredendően fényes felület
■ Eltünteti a lábnyomokat és szennytaszító
■ Alkalmas tisztítógépben való használatra

Műszaki adatok
pH-érték

8,5

Termékszín

zöldeskék

Csomagolás*

1 l Flakon
10 l Kanna
200 l Hordó

Összetevők INCI
szerint

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

* Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.

www.buzil.com

ÁPOLÓSZER
Napi tisztítószer

CORRIDOR® DAILY S 780
Alkalmazás és adagolás
Napi tisztítás:
20 - 50 ml / 10 l víz
Frissítő ápolás:
500 - 1000 ml / 10 l vízzel
Vigye fel a padlóra nedves törléssel, hagyja megszáradni,
majd nagy sebességű géppel vagy egytárcsás géppel és
aláhelyezett polírozó koronggal polírozza.
Gépi tisztítás:
50 - 100 ml / 10 l víz

Takarítógépekhez:
vízzel 1:3 arányban
A nagy sebességű géppel vagy egytárcsás géppel polírozza.
Intenzív tisztítás:
500 ml / 10 l víz
Az egytárcsás géppel és aláhelyezett tisztítókoronggal
menjen rajta végig, szívja fel a szennyvizet és polírozza a
padlóburkolatot.
Tisztítóspray:
300 ml / 10 l víz

Megjegyzés
Kizárólag hideg vízzel használható.
Automatákban való használatkor a tartályokat rendszeresen tisztítsa meg és
öblítse ki.

Kiegészítő termékek
Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200 - Kőpadló teljes körű ápolása
Corridor® Complete S 732 - Fényes többcélú emulzió
Corridor® Glorin S 734 - Allround önfényező diszperzió
Corridor® Matt S 737 - Matt diszperzió
Corridor® Black S 739 - Fekete diszperzió
Corridor® Jewel S 741 - Nagy teljesítményű diszperzió

Figyelmeztető mondatok
H319

Súlyos szemirritációt okoz.

További biztonsági tudnivalókért lásd a Corridor® Daily S 780 biztonsági adatlapját a www.buzil.com weboldalon.
GISBAU-kód: GU 70
Cikkszám*:
S780-0001R1
S780-0010R1
S780-0200R1

* Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.
A termékinformációkban található tudnivalók tapasztalatainkon és gondos kutatáson alapszanak, és aktuális ismereteinknek felelnek meg. A különböző feldolgozási, tárgyakra és anyagokra vonatkozó körülményeket
azonban nem tudjuk egyenként ellenőrizni és befolyásolni. Ennek következtében a termékinformációk mindössze általános feldolgozási tudnivalókat tartalmaznak. A munka minősége ezért az objektum szakszerű
megítélésétől és a felhasználói feldolgozástól függ. Kétségek esetén a felhasználó köteles a Buzil-termék hatását a kezelendő anyagon egy nem feltűnő helyen kipróbálni, vagy alkalmazástechnikai segítséget kérni.
A tájékoztató anyagunkban található hiányos vagy helytelen adatokért felelősséget csak súlyos hiba esetében (szándékosság vagy súlyos gondatlanság) esetén vállalunk; a termékfelelősségi törvényből eredő
esetleges követelések változatlanok maradnak. A jelen termékinformáció által minden ezt megelőző termékinformáció érvényét veszíti.
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