
 

 

 

S 780 Corridor® daily 
Vízben oldható polimerbázisú ápoló tisztítószer 

Alkalmazási helyek A termék előnyei, tulajdonságai 

 vízálló padlóburkolatok napi- és intenzív  tisztít és ápol egy munkamenetben 

 takarításához, illetve bevonásához  nagyon jó nedvesítő tulajdonságú 

 ideális a szórófejes takarításhoz  megakadályozza a cipőnyomokat, piszoktaszító 

 különösen alkalmas PVC-re, kaucsukra,  csúszásmentes 

 linóleumra, lakkozott parkettára és műkőre  használható takarítógépekkel, egytárcsás 

 sportpadlókhoz javasolt  súrológéppel és ultra high speed géppel is 

   high speed géppel magas fényű védőfilm réteggé 

   polírozható 

   friss illat 

   az FM PA DIN 18032/2 szerint sportpadlóra 

   bevizsgálva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

A pH – érték : 8- 9 

A termék színe : zöld 

Csomagolóeszköz : 12 x 1 l flakon /karton 

 : 10 literes kanna 

 : 200 literes több utas hordó 



 

 

 

S 780 Corridor® daily 
Vízben oldható polimerbázisú ápoló tisztítószer 

 Alkalmazás és adagolás 

 Vízálló padlóburkolatokhoz. 
  
 Napi takarításhoz: 
 20 – 50 ml / 10 liter vízhez. 
 Bevonáshoz: 
 500 – 1000 ml / 10 liter vízhez. 
 A padlóburkolatra felhvinni, 
 majd száradás után 
 egytárcsás géppel, 
 polirozó pad-del felpolírozni. 
 Szórófejes takarításhoz: 
 300 ml / 10 liter vízhez. 
 Intenzív takarításhoz: 
 500 ml / 10 l vízhez. 
 Egytárcsás súrológéppel át súrolni, 
 a piszkos vízet felszívni,  
 a burkolatot felpolírozni. 

 Cleaner eljáráshoz: 
 1:3 arányban vízzel. 
 High-speed vagy egytárcsás géppel 
 felpolírozni. 
  
 Automatával: 
 50 - 100 ml / 10 liter vízhez. 
  
 
 

Fontos utasítások 

Mindig hideg vízzel használáni. 
Automatával történő használat esetén a tartályt rendszeresen el kell mosni és öblíteni. 
 
GISBAU kód : GU  40 
Cikkszám : S780 - 0001 
 : S780 – 0010 
 : S780 – 0200 
 
A termékinformációinkban szereplő adatok tapasztalatainkon és gondos kutatásainkon alapulnak és megfelelnek a mai tudásszintünknek. Különböző 
felhasználási helyi- és anyag- körülményeket nem tudunk egyenként megvizsgálni és befolyásolni. Ezért termékismertetőinkben csak általános felhasználási 
tanácsokat adhatunk. A munka minősége ezért függ a felhasználó objektum felismerési szakértelmétől és munkájától. A felhasználó bizonytalanság esetén 
köteles a kezelendő felület egy nem feltűnő részén kipróbálni a Buzil terméket vagy pedig előzetesen szakértői tanácsot kérni. Felelősséget csak az 
információs anyagunkban előforduló nem teljes vagy helytelen adatok durva hibáiért vállalunk (szándékosan vagy hanyagságból eredő). A 
termékfelelősséggel kapcsolatos valamennyi igény érintetlen marad. Ezzel a termékismertetővel valamennyi korábbi ismertető elveszti hatályosságát. 

Figyelmeztetések és biztonsági tanácsok 
az EU irányvonalak szerint: 

Nincs jelölési kötelezettség. 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, 
a csomagoló burkolatot és a címkét az orvosnak 
meg kell mutatni. 

További biztonsági utasításokat nézze meg a 
S780 CORRIDOR®daily biztonságtechnikai adatlapján. 
www.buzil.com , www.sigron.hu 

http://www.buzil.com/
http://www.sigron.hu/

