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Zakres zastosowania
■	 Posadzki odporne na działanie wody i wrażliwe na działanie zasady

■	 Szczególnie zalecany do linoleum, kauczuku, PCW i kamieni wapiennych

Zalety i właściwości produktu
■	 Efektywny, uniwersalny środek myjący

■	 Doskonała zdolność do rozpuszczania filmów i zabrudzeń

■	 Delikatny dla materiałów

■	 Oszczędność czasu dzięki krótkiemu czasu działania

■	 Łatwo usuwalny z nawierzchni

■	 Wybitna siła rozpuszczania starych filmów ochronnych

Dane techniczne
Wartość pH 10,5
Kolor produktu bezbarwnego do żółtawego
Pojemność* 10 l kanister
Składniki zgodnie z 
systemem INCI

AQUA, PHENOXYETHANOL, TRISODIUM DICAR-
BOXYMETHYL ALANINATE, BUTOXYETHANOL, 
ETHANOLAMINE, SODIUM CUMENESULFONATE, 
DIPROPYLENE GLYCO LDIMETHYLETHER, TRI-
DECETH-5, MEA CITRATE, PARFUM, LIMONENE, 
HEXYL CINNAMAL

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech 
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem 
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub 
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamier-
zone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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Zastosowanie i dozowanie 
1 - 3 l / 10 l wody 
Nanieść roztwór na posadzkę podłogową, pozostawić na 
krótki okres czasu do zadziałania, przeprowadzić czyszczenie 
gruntowne przy użyciu jednotarczowej szorowarki lub auto-
matu myjącego i odpowiedniego pada. Brudny roztwór zebrać, 
posadzkę gruntownie spłukać. 

Uwaga
Używać zawsze zimnej wody.
Nie stosować na asfalcie i posadzkach bitumicznych. 
Przeprowadzić test na wytrzymałość materiału i trwałość koloru na małym 
odcinku przed nałożeniem produktu. 
Przed rozpoczęciem procesu gruntownego czyszczenia wyłączyć ogrzewanie 
podłogowe. 
Przy uzywaniu maszyn czyszczacych regularnie myc i plukac zbiorniki.

Produkty uzupełniające
Sunglorin G 145 - Emulsja samonabłyszczająca 
Roca Dispers R 200 - Pielęgnacja i zabezpieczenie posadzek kamiennych 
Corridor® Power Stripper S 708 - Uniwersalny stripper o wyjątkowej sile działania 
Corridor® Complete S 732 - Nabłyszczająca emulsja wielofunkcyjna 
Corridor® Glorin S 734 - Dyspersja samonabłyszczająca 
Corridor® Matt S 737 - Matowa dyspersja 
Corridor® Black S 739 - Czarna dyspersja

Zwroty określające zagrożenie
H290 Może powodować korozję metali.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki prepa-
ratu niebezpiecznego do produktu Corridor® Unic Ultra S 707 n uniwersalny 
środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

Kod GISBAU: GG 60

Numer artykułu*:
S707-0010R1
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