PRODUS DE ÎNGRIJIRE PRIN ȘTERGERE
Detergent de întreținere

CORRIDOR® DAILY S 780

Domeniu de utilizare

Avantaje/caracteristici ale produsului

■ Adecvat în special pentru pardoseli din săli de sport, hale sportive, de
gimnastică și universale

■ Pe bază de polimeri solubili în apă
■ Curăţă şi întreţine într-un singur pas

■ Pentru pardoseli rezistente la apă, ca de ex. PVC, cauciuc, linoleum,
parchet sigilat și plută, piatră de beton și piatră naturală

■ Proprietăţi foarte bune ale plasei
■ Utilizare cu maşina monidisc şi maşina de înaltă viteză
■ Nicio compunere a straturilor
■ Anti-derapant
■ Verificat conform FMPA DIN 18032/2 pentru podelele sălilor de sport
■ Cu autoluciu
■ Împiedică formarea de urme și respinge murdăria
■ Adecvat pentru utilizarea în mașini automate de spălat pardoseli

Date tehnice
pH-Valoare

8,5

Culoare produs

verde albăstrui

Ambalaj*

1 l Sticlă
10 l Canistră
200 l Bidon

Ingrediente conform
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

* Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Discutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.

www.buzil.com

PRODUS DE ÎNGRIJIRE PRIN ȘTERGERE
Detergent de întreținere

CORRIDOR® DAILY S 780
Utilizare și dozare
Curățare de întreținere:
20 - 50 ml / 10 l apă
Întreținere:
500 - 1000 ml / 10 l de apă
Se aplică pe pardoseală prin procedura de ștergere umedă,
se lasă să se usuce și se lustruiește cu ajutorul unei mașini
de înaltă viteză sau a unei mașini monodisc și a unui pad de
lustruire.
Curățare cu mașină automată:
50 - 100 ml / 10 l apă

Agenți de curățare:
1:3 cu apă
Se lustruiește cu mașina de înaltă viteză sau cu mașina
monodisc.
Curățare intensivă:
500 ml / 10 l apă
Deplasați-vă cu mașina monodisc și cu padul de curățare
montat, aspirați murdăria desprinsă și lustruiți pardoseala.
Curățare prin pulverizare:
300 ml / 10 l apă

Indicaţie
Utilizaţi numai apă rece.
Dacă se utilizează în mașini automate de spălat pardoseli, rezervoarele trebuie
curățate și clătite la intervale regulate de timp.

Produse complementare
Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200 - Îngrijire completă pentru podele din piatră
Corridor® Complete S 732 - Emulsie pentru lustruire cu utilizări multiple
Corridor® Glorin S 734 - Soluție versatilă de protecție a suprafețelor
Corridor® Matt S 737 - Soluție de dispersie mată
Corridor® Black S 739 - Dispersie neagră
Corridor® Jewel S 741 - Soluție de dispersie de înaltă performanță

Fraze de pericol
H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Vă rugăm să extrageți indicații suplimentare privind siguranța din fișa cu date
de securitate a Corridor® Daily S 780 de la www.buzil.com.
Cod GISBAU: GU 70
Număr articol*:
S780-0001R1
S780-0010R1
S780-0200R1

* Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Discutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.
Datele din informațiile noastre despre produs se bazează pe experiențele și pe cercetările noastre atente, și corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre. Condițiile diferite legate de prelucrare, obiecte și
materiale nu pot fi însă verificate și influențate de noi în detaliu. Din acest motiv, informațiile noastre despre produs pot conține doar indicații generale de prelucrare. De aceea, calitatea lucrării depinde de evaluarea
de specialitate a obiectului și de prelucrarea de către utilizator. În cazul în care acesta are dubii, el este obligat să verifice întotdeauna compatibilitatea materialului de tratat cu produsul Buzil într-un loc ascuns
vederii sau să obțină consiliere privind utilizarea produsului. Răspunderea pentru informațiile incomplete sau incorecte din materialele noastre informative poate fi asumată doar în caz de culpă gravă (intenție sau
neglijență gravă); rămân neatinse eventualele pretenții rezultate din Legea privind răspunderea pentru produse. Prin aceste informații despre produs, toate informațiile anterioare despre produs își pierd valabilitatea.
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