ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ПОД
Препарат за основно почистване

CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Високоефективен универсален почистващ препарат

област на приложение

предимства/свойства на продукта

■ За водоустойчиви, чувствителни към основи еластични подови
настилки, като например линолеум, еластомерни настилки и PVC

■ С универсално приложение

■ За отстраняване на трудни за премахване, няколко метално омрежени
и несъдържащи метални соли покрития и поддържащи слоеве

■ Отлична способност за разтваряне при отлагания и поддържащи
слоеве
■ Бърза ефективност и отделяне на покритията без остатък
■ Висока икономичност при малко дозиране
■ Висока поносимост към материала
■ С намалено разпенване
■ Много добра омокряща способност за оптимално разпределение по
повърхността
■ Икономичен по отношение на време и много ефективен благодарение
на специални разтворители

технически данни
Стойност на рН

10

цвят на продукта

безцветен до жълтеникав

съд*

5 л туба

* Бележка: Моля, обърнете внимание, че за някои от продуктите важи ограничено наличие на
международно ниво. Свържете се с Вашия представител обслужване на клиенти.

www.buzil.com

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ПОД
Препарат за основно почистване

CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Високоефективен универсален почистващ препарат
употреба и дозиране
2,5 л / 7,5 л вода
В зависимост от възрастта, броя на нанасянията и вида
настилка.
Разлейте почистващия разтвор върху пода. Оставете
да подейства за кратко. Почистете подовата настилка
основно с еднодискова машина или подопочистващ
скрубер с подходящ пад или четка. Изсмучете мръсната
вода от почистването. Измийте подовата настилка с чиста
вода. Изсмучете водата, с която сте измили.

Указание
Използвайте задължително студена вода.
Не е подходящ за асфалтови и битумни настилки.
Да не се смесва с други почистващи препарати.
Преди прилагане проверете настилката за поносимост към цвета и
материала.
Преди основното почистване изключете подовото отопление.
При използване в почистваща машина, редовно почиствайте и
изплаквайте резервоарите.

допълващи продукти
Sunglorin G 145
Corridor® Glorin S 734 - Универсална дисперсия със собствен гланц
Corridor® Matt S 737 - Матова дисперсия
Corridor® Black S 739 - Черна дисперсия
Corridor® Jewel S 741 - Високоефективна дисперсия

Предупреждения за опасност
H302
H315
H319

Вреден при поглъщане.
Предизвиква дразнене на кожата.
Предизвиква сериозно дразнене на очите.

За да научите повече за мерките за безопасност, моля прочетете
информационния лист за безопасност за Corridor® Power Stripper S 708 на
www.buzil.com.
продуктов код по GISBAU: GG 60
номер на артикула*:
S708-0005
R4

* Бележка: Моля, обърнете внимание, че за някои от продуктите важи ограничено наличие на международно ниво. Свържете се с Вашия представител обслужване на клиенти.
Данните в продуктовата информация се основават на нашия опит и внимателни проучвания и отговарят на настоящото ни ниво на знания. Не можем обаче да контролираме в детайл и да повлияваме
на различните условия на работа с продукта и спецификите на обекта и материала. Ето защо, в продуктовата информация можем да дадем само общи насоки за работа с продукта. Поради това,
качеството на работата зависи от квалифицираната оценка на потребителя на обекта и условията на работа с продукта. При наличие на съмнение потребителят е длъжен да провери на подходящо
скрито място поносимостта на третирания материал с продукта на Buzil или да се консултира относно спецификите на прилагане на продукта. Отговорност за непълна или неточна информация в
информационните ни материали възниква само при грубо нарушение (умисъл или груба небрежност); не се засягат искове, предявени въз основа на Закона за отговорността за вреди, причинени от
дефект на стока. Тази продуктова информация отменя всички предишни продуктови информации.
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