ÞURRKUNAR UMHIRÐA
Viðhaldshreinsisefni

CORRIDOR® DAILY S 780

Umfang notkunar

Kostir vöru / eiginleikar

■ Hentar sérlega vel fyrir gólfefni í íþróttahöllum, leikfimisölum og fjölnota
sölum

■ Á grunni vatnsleysanlegra fjölliða
■ Hreinsar og verndar í einni aðgerð

■ Fyrir gólfefni sem þolir vatn, t.d. PVC, gúmmí, gólfdúk, lakkað parket og
kork, gervi- og náttúrustein

■ Vætir mjög vel
■ Til notkunar með eins disks bónvélum og háhraðabónvélum
■ Engin lagskipting
■ Með hálkuvörn
■ Prófað í samræmi við FMPA DIN 18032/2 fyrir gólf í íþróttahúsum
■ Sjálf-skínandi
■ Kemur í veg fyrir ummerki um notkun og hrindir frá sér óhreinindum
■ Hentar til notkunar í hreinsunarvélum

Tæknilýsing
pH-gildi

8,5

Litur á vöru

grænblátt

Umbúðir *

1 l flaska
10 l dós
200 l tunna

Innihald samkvæmt
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

* Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu
við þjónusturáðgjafa þinn.

www.buzil.com

ÞURRKUNAR UMHIRÐA
Viðhaldshreinsisefni

CORRIDOR® DAILY S 780
Notkun og skammtar

Athugið

Viðhaldshreinsun:
20 - 50 ml / 10 l af vatni

Notið alltaf kalt vatn.
Þegar efnið er notað í vél, skal hreinsa og skola tankana reglulega.

Umhirða:
500 - 1000 ml / 10 l af vatni
Berið á gólfið með moppu, leyfið því að þorna og pússið með
háhraða vél eða einnar-skífu vél með púða.

Vörur sem einnig eru fáanlegar

Hreinsunarvélar:
50 - 100 ml / 10 l af vatni

Hreinsiefni:
1: 3 með vatni
Pússið með háhraða vél eða einnar-skífu vél.
Rækileg hreinsun:
500 ml / 10 l af vatni
Takið af með einnar-skífu vél og hreinsunarpúða, ryksugið upp
óhreinindin og pússið gólfefnið.
Úðahreinsun:
300 ml / 10 l af vatni

Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200 - Fylliefni fyrir steingólf
Corridor® Complete S 732 - Glansandi, fjölnota dreifilausn
Corridor® Glorin S 734 - Alhliða sjálfsglansáburður
Corridor® Matt S 737 - Mött dreifing
Corridor® Black S 739 - Svört dreifilausn
Corridor® Jewel S 741 - Hágæðadreifing

Hættusetningar
H319

Veldur alvarlegri augnertingu.

Til að sjá ítarlegri öryggisupplýsingar, vinsamlegast skoðið öryggisblaðið fyrir
Corridor® Daily S 780 á www.buzil.com.
GISBAU kóði: GU 70
Vörunúmer*:
S780-0001R1
S780-0010R1
S780-0200R1

* Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu við þjónusturáðgjafa þinn.
Upplýsingarnar í vöruupplýsingum okkar byggja á reynslu okkar og vandlegum rannsóknum og eru í samræmi við núverandi þekkingu okkar. Hinsvegar getum við ekki rannsakað af nákvæmni og haft áhrif á mismunandi aðstæður þegar kemur að vinnuaðferðum, markmiðum og efnum. Þar af leiðandi getum við eingöngu sett fram leiðbeiningar fyrir almennar vinnuaðferðir í vöruupplýsingunum. Gæði verksins er því háð
sérfræðimati og vinnuaðferð notandans. Ef uppi eru einhverjar efasemdir, skal notandinn alltaf athuga samhæfi við efnið sem á að meðhöndla með Buzil vörunni, á lítt áberandi stað eða fá tæknilegar ráðleggingar.
Ábyrgð á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum í upplýsingaefni okkar er einungis til staðar í tilfelli stórfelldrar vanrækslu (ásetningur eða stórfelld vanræksla); Þetta hefur ekki áhrif á neinar kröfur sem koma fram
vegna Laga um vöruábyrgð. Með þessum upplýsingum um vöru falla allar fyrri upplýsingar um vöru úr gildi.
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