LOŠČENJE
sredstvo za vzdrževalno čiščenj

CORRIDOR® DAILY S 780

Obseg uporabe

Prednosti/lastnosti izdelka

■ Posebej primerno za športne talne obloge v športnih ali večnamenskih
dvoranah

■ Na osnovi vodotopnih polimerov

■ Za vodoodporne talne obloge kot npr. PVC, kavčuk, linolej, parket z zaščitnim slojem in pluta, umetni in naravni kamen

■ Očisti in neguje hkrati
■ Zelo dobra omočljivost
■ Uporaba z enokolutnimi stroji in stroji z visokimi obrati
■ Ne kopičenja ostankov
■ Preprečuje drsenje
■ Preizkušeno po standardu FMPA DIN 18032/2 za športne površine
■ Samopoliranje
■ Ne pušča sledi in odbija umazanijo
■ Primeren za uporabo v strojih za čiščenje

Tehnični podatki
vrednost pH

8,5

Barva izdelka

zelenomodra

Posoda*

1 l steklenica
10 l kanta
200 l sod

Sestavine po sistemu AQUA, TRIDECETH-8, ETHOXYPROPANOL,
INCI
ALCOHOL, POLYACRYLATE, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, C9-11 PARETH-5,
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE,
TRIETHANOLAMINE LAURYL SULFATE, COLORANT, LIMONENE, MEK, FLUORALKYL POLYETHOXYLATE, PPG-2 METHYL ETHER
* Namig: Upoštevajte delno omejeno mednarodno razpoložljivost izdelkov. Posvetuje se s svojim svetovalcem za potrošnike.

www.buzil.com

LOŠČENJE
sredstvo za vzdrževalno čiščenj

CORRIDOR® DAILY S 780
Uporaba in odmerjanje
Vzdrževalno čiščenje:
20 - 50 ml / 10 l vode
Notranje vzdrževanje:
500 – 1000 ml / 10 l vode
Med postopkom mokrega brisanja na tla nanesite, pustite, da
se posuši, in zloščite s strojem z visokimi obrati ali enokolutnim strojem in vstavljeno polirno blazinico.
Strojno čiščenje:
50 - 100 ml / 10 l vode

Čiščenje:
1 : 3 z vodo
Zloščite s strojem z visokimi obrati ali enokolutnim strojem.
Intenzivno čiščenje:
500 ml / 10 l vode
Razmažite z enokolutnim strojem in vstavljeno polirno blazinico, posesajte umazanijo in zloščite talno oblogo.
Čiščenje s pršenjem:
300 ml / 10 l vode

Napotek
Vedno uporabljajte mrzlo vodo.
Pri uporabi v strojih je treba rezervoarje redno čistiti in izpirati.

Dopolnilni izdelki
Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200 - Celovita nega kamnitih tal
Corridor® Complete S 732 - Svetleča večnamenska emulzija
Corridor® Glorin S 734 - Splošna disperzija za samosijaj
Corridor® Matt S 737 - Mat disperzija
Corridor® Black S 739 - Črna disperzija
Corridor® Jewel S 741 - Visokozmogljiva disperzija

Stavki o nevarnosti
H319

Povzroča hudo draženje oči.

Več varnostnih navodil najdete v varnostnem listu za izdelek Corridor® Daily
S 780 na strani www.buzil.com.
Oznaka GISBAU: GU 70
Številka izdelka*:
S780-0001R1
S780-0010R1
S780-0200R1

* Namig: Upoštevajte delno omejeno mednarodno razpoložljivost izdelkov. Posvetuje se s svojim svetovalcem za potrošnike.
Podatki v naših informacijah o izdelku temeljijo na naših izkušnjah in natančnih preiskavah ter ustrezajo današnjim spoznanjem na področju. Vendar v posameznih primerih ne moremo preveriti različnih pogojev
obdelave, objekta in materialov ter nanje vplivati. Zato lahko v informacije o izdelku vključimo zgolj splošne napotke za obdelavo. Kakovost dela je zato odvisna od strokovne ocene objekta in uporabnikove obdelave.
V primeru dvoma mora uporabnik na nevpadljivem mestu vedno preveriti, ali material, ki ga namerava obdelati, prenaša izdelek Buzil ali se tehnično posvetovati o uporabi. Odgovornost za nepopolne ali nepravilne
podatke v našem informativnem gradivu nastane zgolj zaradi resne krivde (naklep ali huda malomarnost); morebitni zahtevki iz naslova nemškega Zakona o odgovornosti za izdelek (Produkthaftungsgesetz) ne
vzdržijo. S temi informacijami o izdelku so postale vse predhodne informacije o izdelku neveljavne.
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