PADLÓTISZTÍTÓ
Alaptisztító

CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Magas teljesítményű univerzális padlótisztító

Alkalmazási terület

Termékelőnyök/-tulajdonságok

■ Vízálló, lúgérzékeny elasztikus padlóburkolatokhoz, pl. linóleumhoz,
elasztomer burkolatokhoz és PVC-hez

■ Univerzálisan használható

■ Nehezen eltávolítható, többszörös réteggel ellátott fémhálós és fémsómentes bevonatok és ápoló filmrétegek eltávolítására

■ Kiváló oldó hatás kérgesedések és összetömörödött ápoló filmréteg esetén
■ Gyors hatás, a bevonat maradványoktól mentes feloldása
■ Gazdaságosság a kis adagolási igénynek köszönhetően
■ Rendkívül anyagkímélő
■ Enyhén habzik
■ Kiváló nedvesítő képességű az optimális felületi hatáshoz
■ Időkímélő és hatékony a speciális oldáselősegítő szer által

Műszaki adatok
pH-érték

10

Termékszín

színtelentől sárgásig

Csomagolás*

5 l Kanna

* Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.

www.buzil.com

PADLÓTISZTÍTÓ
Alaptisztító

CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Magas teljesítményű univerzális padlótisztító
Alkalmazás és adagolás
2,5 l / 7,5 l víz
A bevonat korától, típusától és rétegek számától függően.
Oszlassa el a tisztítóoldatot a padlón. Hagyja hatni rövid ideig.
Egytárcsás géppel vagy súroló-szárító géppel és megfelelő
párnával vagy kefével végezze el a padlóburkolat alaptisztítását. Szívja fel a szennyvizet. Tiszta vízzel öblítse le a
padlóburkolatot. Szívja fel az öblítővizet.

Megjegyzés
Kizárólag hideg vízzel használható.
Aszfalt ill. bitumen burkolatok számára nem alkalmas.
Nem szabad más tisztítószerekkel keverni.
Az alkalmazás előtt ellenőrizze a burkolat szín- és anyagtartósságát.
A padlófűtést kapcsolja le a tisztítás előtt.
Automatákban való használatkor a tartályokat rendszeresen tisztítsa meg és
öblítse ki.

Kiegészítő termékek
Sunglorin G 145
Corridor® Glorin S 734 - Allround önfényező diszperzió
Corridor® Matt S 737 - Matt diszperzió
Corridor® Black S 739 - Fekete diszperzió
Corridor® Jewel S 741 - Nagy teljesítményű diszperzió

Figyelmeztető mondatok
H302
H315
H319

Lenyelve ártalmas.
Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemirritációt okoz.

További biztonsági tudnivalókért lásd a Corridor® Power Stripper S 708
biztonsági adatlapját a www.buzil.com weboldalon.
GISBAU-kód: GG 60
Cikkszám*:
S708-0005R4

* Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.
A termékinformációkban található tudnivalók tapasztalatainkon és gondos kutatáson alapszanak, és aktuális ismereteinknek felelnek meg. A különböző feldolgozási, tárgyakra és anyagokra vonatkozó körülményeket
azonban nem tudjuk egyenként ellenőrizni és befolyásolni. Ennek következtében a termékinformációk mindössze általános feldolgozási tudnivalókat tartalmaznak. A munka minősége ezért az objektum szakszerű
megítélésétől és a felhasználói feldolgozástól függ. Kétségek esetén a felhasználó köteles a Buzil-termék hatását a kezelendő anyagon egy nem feltűnő helyen kipróbálni, vagy alkalmazástechnikai segítséget kérni.
A tájékoztató anyagunkban található hiányos vagy helytelen adatokért felelősséget csak súlyos hiba esetében (szándékosság vagy súlyos gondatlanság) esetén vállalunk; a termékfelelősségi törvényből eredő
esetleges követelések változatlanok maradnak. A jelen termékinformáció által minden ezt megelőző termékinformáció érvényét veszíti.
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