GRINDŲ PLOVIKLIS
Bazinis valiklis

CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Ypač veiksmingas universalus valiklis

Naudojimo sritis

Produkto savybės / privalumai

■ Vandeniui atsparioms, šarmams jautrioms elastinėms grindų dangoms,
pvz., linoleumui, elastomero dangoms ir PVC

■ Universalaus naudojimo

■ Sunkiai pašalinamiems nešvarumams, daugiasluoksnėms metalų dangoms
ir dangoms be metalo druskų bei apsauginėms plėvelėms

■ Puikiai atitirpina susidariusią plutą ir sukietėjusius sluoksnius
■ Greitai veikia ir šalina nešvarumus nepalikdamas likučių
■ Ekonomiškas dėl taupaus dozavimo
■ Didelis medžiagų suderinamumas
■ Putoja
■ Puikus drėkinimas optimaliam poveikiui
■ Specialūs tirpikliai padeda sutaupyti laiką ir yra itin efektyvūs

Techniniai duomenys
pH-rodiklis

10

Produkto spalva

bespalvis arba gelsvas

Tara*

5 l Kanistras

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su
konsultantu.

www.buzil.com

GRINDŲ PLOVIKLIS
Bazinis valiklis

CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Ypač veiksmingas universalus valiklis
Naudojimas ir dozavimas
2,5 l / 7,5 l vandens

Priklausomai nuo amžiaus, užduočių skaičiaus ir dangos tipo.
Valymo priemonę paskirstykite ant grindų. Palaukite, kol
įsigers. Išvalykite grindų dangą vienadiske plovimo mašina
arba šveitimo ir siurbimo mašina bei atitinkamu diskeliu arba
šepečiu. Nusiurbkite purvo sluoksnį. Nuplaukite dangą švariu
vandeniu. Nusiurbkite vandens likutį.

Nuoroda
Naudokite tik šaltą vandenį.
Netinka asfaltui ir bitumo dangai.
Nemaišykite su kitais valikliais.
Prieš naudodami patikrinkite, ar neblukina spalvos ir nekenkia medžiagai.
Prieš valydami išjunkite grindų šildymą.
Naudojant įrenginiuose, rezervuarus būtina reguliariai valyti ir plauti.

Papildomi produktai
Sunglorin G 145
Corridor® Glorin S 734 - Visapusišką blizgesį suteikianti dispersija
Corridor® Matt S 737 - Matinė dispersija
Corridor® Black S 739 - Juoda dispersija
Corridor® Jewel S 741 - Efektyvi dispersija

Pavojingumo frazės
H302
H315
H319

Kenksminga prarijus.
Dirgina odą.
Sukelia smarkų akių dirginimą.

Daugiau saugos nurodymų rasite saugos duomenų lape, skirtame
Corridor® Power Stripper S 708 svetainėje www.buzil.com.
GISBAU kodas: GG 60
Prekės numeris*:
S708-0005R3

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.
Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl
informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo
patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant
grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.
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