RENGJØRINGSPLEIE
Vedlikeholdsrengjøringsmiddel

CORRIDOR® DAILY S 780

Bruksområde

Produktfordeler/-egenskaper

■ Særlig egnet for gulvbelegg i idretts-, turn- eller flerbrukshaller

■ Basert på vannløselige polymer

■ For vannbestandige gulvbelegg som PVC, gummi, linoleum, forseglet
parkett og kork, betongstein og naturstein

■ Rengjør og pleier i én arbeidsgang
■ Svært gode fuktegenskaper
■ Til bruk i singeldisk- og høyhastighetsmaskin
■ Ingen sjiktopphopning
■ Sklihemmende
■ Godkjent ifølge FMPA DIN 18032/2 for idrettsgulv
■ Selvglansende
■ Hindrer fotavtrykk og er smussavisende
■ Egnet til bruk i rengjøringsautomater

Tekniske data
pH-verdi

8,5

Produktfarge

grønnblå

Beholder*

1 l Flaske
10 l Kanne
200 l Fat

Innholdsstoffer iht.
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

* Merknad: Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten på produktene kan være begrenset på andre
markeder. Snakk med din kunderådgiver.

www.buzil.com

RENGJØRINGSPLEIE
Vedlikeholdsrengjøringsmiddel

CORRIDOR® DAILY S 780
Bruk og dosering

Tips

Vedlikeholdsrengjøring:
20 - 50 ml / 10 l vann

Bruk alltid kaldt vann.
Før bruk i automater skal tankene rengjøres og skylles regelmessig.

Vedlikehold:
500 -1000 ml / 10 l vann
Påfør på gulvet med våtvasking, la det tørke og poler med en
høyhastighetsmaskin eller singeldiskmaskin samt polerpad.

Ekstra produkter

Rengjøring med automat:
50 - 100 ml / 10 l vann

Rengjøringsmidler:
1:3 med vann
Poler med høyhastighetsmaskinen eller singeldiskmaskinen.
Intensiv rengjøring:
500 ml / 10 l vann
Kjør over med singeldiskmaskinen og en rengjøringspad, sug
opp skitten som er løsnet og poler gulvbelegget.
Sprayrengjøring:
300 ml / 10 l vann

Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200 - Komplettpleie for steingulv
Corridor® Complete S 732 - Skinnende flerbruksemulsjon
Corridor® Glorin S 734 - Allround selvglansdispersjon
Corridor® Matt S 737 - Mattedispersjon
Corridor® Black S 739 - Svart dispersjon
Corridor® Jewel S 741 - Kraftig dispersjon

Fareutsagn
H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Du finner flere sikkerhetsanvisninger i sikkerhetsdatabladet til Corridor® Daily
S 780 på www.buzil.com.
GISBAU-kode: GU 70
Artikkelnummer*:
S780-0001R1
S780-0010R1
S780-0200R1

* Merknad: Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten på produktene kan være begrenset på andre markeder. Snakk med din kunderådgiver.
Innholdet i produktinformasjonen er basert på våre erfaringer og omfattende undersøkelser, og er i overensstemmelse med det vi vet i dag. Imidlertid er det ikke mulig for oss å kontrollere og påvirke alle detaljer
rundt de ulike bearbeidings-, objekt- og materialforholdene. Derfor kan vi bare gi generelle anvisninger om bearbeidingen i produktinformasjonen. Kvaliteten på arbeidet er således avhengig av at brukeren foretar
en faglig objektvurdering og bearbeiding. Ved tvilstilfeller er brukeren alltid forpliktet til å teste Buzil-produktet på et lite påfallende sted på materialet som skal behandles, eller innhente råd om hvordan produktet
skal brukes. Vi tar ansvar for ufullstendig eller feilaktige opplysninger i vårt informasjonsmateriale bare ved grov uforstand (hensikt eller grov uaktsomhet). Eventuelle krav som følger av produktansvarsloven forblir
upåvirket. Denne produktinformasjonen erstatter alle foregående produktinformasjoner.
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