AVTORKNING/VÅRD
Underhållsrengöring

CORRIDOR® DAILY S 780

Tillämpningsområde

Produktens fördelar/egenskaper

■ Särskilt lämpat för golv i idrottshallar eller hallar för olika evenemang

■ Baserat på vattenlösliga polymerer

■ För vattenbeständiga golvbeläggningar som exempelvis PVC, rågummi, linoleum, förseglad parkett och kork, byggnadssten av betong samt natursten

■ Rengör och vårdar på samma gång
■ Mycket bra vätande egenskaper
■ För användning med singelskurmaskin och high-speed-maskin
■ Ingen skiktuppbyggnad
■ Halkhämmande
■ Godkänt enligt FMPA DIN 18032/2 för idrottsgolv
■ Självpolerande
■ Förhindrar märken från sulor och är smutsavvisande
■ Lämpat för användning med städmaskiner

Tekniska data
pH-värde

8,5

Produktfärg

grönblå

Förpackning*

1 l flaska
10 l dunk
200 l fat

Innehållsförteckning
enligt 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

* Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.
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AVTORKNING/VÅRD
Underhållsrengöring

CORRIDOR® DAILY S 780
Användning och dosering
Underhållsrengöring:
20 - 50 ml / 10 l vatten
Förstagångsbehandling:
500 - 1000 ml / 10 l vatten
Våttorka golvet, låt torka och polera med en high speed-maskin eller singelskurmaskin med monterad polermopp.
Rengöring med städmaskin:
50 - 100 ml / 10 l vatten

Städmaskin:
1:3 med vatten
Polera med high speed-maskin eller singelskurmaskin.
Intensivrengöring:
500 ml / 10 l vatten
Kör över med singelskurmaskin med monterad mopp, sug upp
smutslösningen och polera golvbeläggningen.
Sprayrengöring:
300 ml / 10 l vatten

Hänvisning
Använd alltid kallt vatten.
Vid användning med rengöringsmaskiner ska behållarna rengöras och sköljas
regelbundet.

Kompletterande produkter
Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200 - Komplett stengolvsunderhåll
Corridor® Complete S 732 - Glänsande universalemulsion
Corridor® Glorin S 734 - Allround-självglansdispersion
Corridor® Matt S 737 - Matt dispersion
Corridor® Black S 739 - Svart dispersion
Corridor® Jewel S 741 - Högeffektiv dispersion

Faroangivelser
H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ytterligare säkerhetsanvisningar hittar du i säkerhetsdatabladet för
Corridor® Daily S 780 som finns på www.buzil.com.
GISBAU-kod: GU 70
Artikelnummer*:
S780-0001R1
S780-0010R1
S780-0200R1

* Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.
Uppgifterna i våra produktinformationsblad grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar och motsvarar den kunskap vi har i dag. Vi kan dock inte kontrollera och påverka alla olika förutsättningar
i detalj när det gäller användning, material och de lokaler där produkten ska användas. Därför kan vi endast ge allmänna användningsinstruktioner i produktinformationen. Kvaliteten på arbetet beror därför på
användarens fackmannamässiga bedömning av de lokaler där produkten ska användas och hur användaren hanterar produkten. Vid tveksamheter måste användaren alltid kontrollera kompatibiliteten mellan det
material som ska behandlas och Buzilprodukten på en dold yta eller inhämta användarteknisk rådgivning. Vi tar endast ansvar för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vårt informationsmaterial vid grov oaktsamhet
(på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet). Eventuella krav enligt produktansvarslagen påverkas ej. Denna produktinformation ersätter alla tidigare versioner.
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