GULVRENS
Grundrensemiddel

CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Universalgrundrengøringsmiddel med høj ydeevne

Anvendelsesområde

Produktfordele/-egenskaber

■ Til vandfaste, alkalifølsomme elastiske gulvbelægninger, som f.eks. linoleum, elastomerbelægninger og PVC

■ Kan anvendes universelt

■ Til fjernelse af vanskelige, multiovertrukne metaltværbundne og metallegeringsfri overtræk og plejefilm

■ Fremragende opløsningsevne ved aflejringer og kompakte plejefilm
■ Virker hurtigt og løsner coatings uden at efterlade restprodukt
■ Økonomisk i brug takket være lav dosering
■ Høj materialekompatibilitet
■ Skumfattigt
■ Virkelig god befugtningsfunktion til optimal overfladevirkning
■ Tidsbesparende og kraftfuld ved hjælp af specielle opløsningsmidler

Tekniske data
pH-værdien

10

Produktfarve

farveløs til gullig

Beholder*

5 l Dunk

* Bemærk: Vær opmærksom på, at produkter til dels ikke står til rådighed på det internationale marked.
Spørg din kunderådgiver.

www.buzil.com

GULVRENS
Grundrensemiddel

CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Universalgrundrengøringsmiddel med høj ydeevne
Anvendelse og dosering
2,5 l / 7,5 l vand
Alt afhængigt af alder, antal ordrer og type coating.
Fordel rengøringsopløsningen på gulvet. Lad den virke i kort
tid. Foretag grundrengøringen af gulvbelægningen ved hjælp
af enkelt-diskmaskinen eller skuresugemaskinen og en egnet
pude eller børste. Sug det løsnede smuds op. Skyl gulvbelægningen med rent vand. Sug skyllevandet op.

Info
Anvend altid koldt vand.
Ikke egnet til asfalt og bitumenbelægninger.
Må ikke blandes med andre rengøringsmidler.
Kontrollér belægningens farve-og materialekompatibilitet forud for anvendelse.
Sluk for gulvvarmen forud for grundrengøringen.
Ved anvendelse i rensemaskiner skal tankene regelmæssigt rengøres og
skylles.

Supplerende produkter
Sunglorin G 145
Corridor® Glorin S 734 - Allround selvglansdispersion
Corridor® Matt S 737 - Mat dispersion
Corridor® Black S 739 - Sort dispersion
Corridor® Jewel S 741 - Dispersion med høj ydeevne

Faresætninger
H302
H315
H319

Farlig ved indtagelse.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

Du kan finde yderligere sikkerhedshenvisninger i sikkerhedsdatabladet om
Corridor® Power Stripper S 708 på www.buzil.com.
GISBAU-kode: GG 60
Artikelnummer*:
S708-0005R4

* Bemærk: Vær opmærksom på, at produkter til dels ikke står til rådighed på det internationale marked. Spørg din kunderådgiver.
Oplysningerne i vores produktinformationer er baseret på egne erfaringer og grundige undersøgelser, og de genspejler vores aktuelle viden. De enkelte forskellige bearbejdnings-, genstands- og materialebetingelser kan dog ikke kontrolleres og påvirkes af os. Derfor kan vi udelukkende formidle generelle bearbejdningshenvisninger i produktinformationen. Kvaliteten af arbejdet afhænger derfor af brugerens professionelle
genstandsvurdering og bearbejdning. I tvivlstilfælde er brugeren forpligtet til at kontrollere, om det materiale, der skal behandles med Buzil-produktet, kan tåle dette produkt ved at teste det på et sted, der ikke kan
ses, eller indhente anvendelsesteknisk rådgivning. Ansvar for ufuldstændige eller forkerte oplysninger i vores informationsmateriale foreligger kun i tilfælde af alvorlige forseelser (forsæt eller grov uagtsomhed), og
eventuelle krav i henhold til produktansvarsloven forbliver uberørte. Alle tidligere produktinformationer erstattes af denne produktinformation og er ikke længere gyldige.
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