YER TEMIZLEYICI
Temel temizleyici

CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Çok amaçlı güçlü ana temizleyici

Uygulama alanı

Ürün avantajları / özellikleri

■ Linolyum, elastomer kaplamalar ve PVC gibi suya dayanıklı, alkaliye
duyarlı elastik zemin döşemeleri için

■ Evrensel olarak kullanılabilir

■ Zor çıkan, çok katmanlı, metal bağlantılı ve metal tuzu içermeyen kaplamaların ve bakım tabakalarının kaldırılması için

■ Kabuklaşmalarda ve sıkıştırılmış koruyucu filmlerde mükemmel çözme
kapasitesi
■ Hızlı etki ve kaplamaları kalıntı bırakmadan çözme
■ Düşük dozlamada yüksek tasarruf
■ Yüksek malzeme uyumluluğu
■ Az köpürür
■ Optimum alan etkisi için çok iyi ağ kapasitesi
■ Özel çözelti aktarıcı sayesinde zamandan tasarruf sağlar ve güçlü

Teknik veriler
pH Değeri

10

Ürün rengi

renksiz ile sarımsı arası

Varıl*

5 l Bidon

* İpucu: Lütfen ürünlerin uluslararası kısmen kısıtlı olarak ulaşılabilir olduğunu dikkate alın. Müşteri
danışmanınızla görüşün.
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YER TEMIZLEYICI
Temel temizleyici

CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Çok amaçlı güçlü ana temizleyici
Uygulama ve dozlama
2,5 l / 7,5 l su

Görev yaşı, adetine ve kaplamanın türüne göre.
Temizlik çözeltisini zemine yayın. Kısa süre etki etmesini
bekleyin. Yer kaplamasının temel temizliğini tek diskli
makineyle veya temizlik otomatıyla ve uygun pad ile yapın.
Kirli suyu emin. Zemin döşemesini temiz suyla durulayın.
Durulama suyunu silin.

Bilgi
Her zaman soğuk su kullanın.
Asfalt veya bitüm kaplama için uygun değildir.
Başka temizleyicilerle karıştırmayın.
Uygulamadan önce renk ve malzeme uyumluluğu kontrol edilmelidir.
Temel temizlikten önce yer ısıtması kapatılmalıdır.
Otomatlarda kullanılması durumunda depo düzenli olarak temizlenmeli ve
yıkanmalıdır.

Tamamlayıcı ürünler
Sunglorin G 145
Corridor® Glorin S 734 - Tam kapsamlı, kendinden parlaklık sağlayan dispersiyon
Corridor® Matt S 737 - Mat dispersiyon
Corridor® Black S 739 - Siyah dispersiyon
Corridor® Jewel S 741 - Güçlü dispersiyon

Zararlılık ifadesi
H302
H315
H319

Yutulması halinde zararlıdır.
Cilt tahrişine yol açar.
Ciddi göz tahrişine yol açar.

Diğer güvenlik bilgileri için lütfen Corridor® Power Stripper S 708 ürününün
www.buzil.com adresindeki güvenlik veri sayfasına bakın.
GISBAU kodu: GG 60
Ürün numarası*:
S708-0005R4

* İpucu: Lütfen ürünlerin uluslararası kısmen kısıtlı olarak ulaşılabilir olduğunu dikkate alın. Müşteri danışmanınızla görüşün.
Ürün bilgilerinde verdiğimiz bilgiler tecrübelerimize ve titiz araştırmalarımıza dayanmaktadır ve güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Fakat her bir farklı işlem, obje ve malzeme koşulunu tek tek kontrol etmemiz
ve etkilememiz mümkün değildir. Bu sebeple ürün bilgilerinde sadece genel işlem bilgileri verebilmekteyiz. Bu bağlamda çalışmanın kalitesi, uzman obje değerlendirmesi ve uygulayıcının yaptığı işleme bağlıdır.
Uygulayıcı emin olmadığı durumlarda, işlem yapılacak malzemenin Buzil ürünüyle olan uyumluluğunu göze çarpmayan bir yerde denemeli veya uygulamaya yönelik teknik bilgi almalıdır. Bilgi materyalimizde eksik
veya doğru olmayan bilgiler konusunda sorumluluk, sadece ağır suç (kasıt veya ağır ihmal) söz konusuyla alınır; ürün sorumluluk yasası uyarınca olası talep hakları saklıdır. Bu ürün bilgilendirmesinin yayınlanmasıyla
birlikte tüm önceki ürün bilgilendirmeleri geçerliliklerini yitirmiştir.
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