БРИСАЊЕ У СВРХУ ОДРЖАВАЊА
Средство за дневно чишћење

CORRIDOR® DAILY S 780

Подручје примене

Предности/особине производа

■ Посебно погодно за подне облоге за спортове у спортским халама,
теретанама и вишенаменским салама

■ На бази полимера растворљивог у води

■ За подне облоге, отпорне на воду, као што су нпр. ПВЦ, гума,
линолеум, импрегнисани паркет и плута, вештачки и природни камен

■ Чисти и негује у једном радном кораку
■ Веома добре карактеристике влажења
■ Примена у машинама са једним диском и машинама са великим
брзинама
■ Не прави слојеве
■ Спречава клизање
■ Испитано у складу са стандардном FMPA DIN 18032/2 за спортске
подове
■ Висок сјај
■ Спречава стварање трагова од ходања и отпоран је на нечистоћу
■ Погодан за употребу у аутоматима за чишћење

Технички подаци
pH вредност

8,5

Боја производа

зеленоплава

Амбалажа*

1 l Боца
10 l Канта
200 l Буре

Састојци према 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
* Напомена: Имајте у виду делимично ограничену доступност производа на међународном
тржишту. Обратите се надлежном корисничком сервису.

www.buzil.com

БРИСАЊЕ У СВРХУ ОДРЖАВАЊА
Средство за дневно чишћење

CORRIDOR® DAILY S 780
Примена и дозирање
Чишћење у домаћинству:
20 - 50 ml / 10 l воде
Нега:
500 - 1000 ml / 10 l воде
Нанесите поступком влажног брисања на под, оставите
да се осуши и исполирајте машином са великим брзинама
или машином са једним диском и са монтираним
јастучићем за полирање.
Чишћење аутомата:
50 - 100 ml / 10 l воде

Машине за чишћење:
1:3 са водом
Исполирајте машином са великим брзинама или машином
са једним диском.
Снажно чишћење:
500 ml / 10 l воде
Пређите преко површине машином са једним диском и
са монтираним јастучићем за чишћење, усисајте прљаву
воду од чишћења и исполирајте подну облогу.
Чишћење прскањем:
300 ml / 10 l воде

Молимо запамтите
Увек користити хладну воду.
У случају употребе у аутоматима, резервоари морају да се редовно чисте
и испирају.

Комплементарни производи
Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200 - Потпуна нега камених подова
Corridor® Complete S 732 - Сјајна вишенаменска емулзија
Corridor® Glorin S 734 - Универзална дисперзија за сјај
Corridor® Matt S 737 - Мат дисперзија
Corridor® Black S 739 - Црна дисперзија
Corridor® Jewel S 741 - Дисперзија високог учинка

Упозорења на опасност
H319

Доводи до јаке иритације ока.

Остала безбедносна упутства пронађите у безбедносном листу за
Corridor® Daily S 780 unter www.buzil.com.
Код у бази података за опасне супстанце GISBAU: GU 70
Број артикла*:
S780-0001R1
S780-0010R1
S780-0200R1

* Напомена: Имајте у виду делимично ограничену доступност производа на међународном тржишту. Обратите се надлежном корисничком сервису.
Подаци садржани у информацијама о нашим производима почивају на нашим искуствима и брижљивим анализама и одговарају нашем тренутном нивоу знања. Ми нисмо у могућности да вршимо
појединачне провере и утичемо на различите услове обраде, на стање објеката и материјала. Информације о производима садрже само опште инструкције за обраду. Квалитет рада због тога зависи од
стручне процене предмета рада и обраде од стране корисника. У случају недоумице корисник има обавезу да на неком неупадљивом месту провери отпорност материјала који се третира производом
компаније Buzil или да потражи технички савет. Одговорност за непотпуне или нетачне информације у нашем информативном материјалу постоји само у случају великог немара (намере или великог
немара); сви захтеви који произилазе из Закона о одговорности за производ остају непромењени. Објављивањем ових информација о производима престају да важе све претходне информације о
производима.
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