
CORRIDOR® DAILY S 780
Vloeronderhoudsreiniger, dweilmiddel

Gebruik

	Voor de onderhoudsreiniging en machinale reiniging,  
 evenals het conditioneren van waterbestendige vloeren

	Ideaal voor de sproeireiniging

 Met name geschikt voor pvc, rubber, linoleum, ongeseald  
 parket en beton

 Aanbevolen voor sportvloeren

Producteigenschappen/-voordelen

	Reinigings- en onderhoudsmiddel in één

	Goede bevochtigingseigenschappen
 
 Zelfglanzend. Geen opbouw van lagen

 Voorkomt loopsporen en is vuilafstotend

 Antislip

	Geschikt voor reinigingsautomaat, eenschijfmachine en
 ultra-high-speed machine

	Kan met high-speed machine worden opgeblokt tot sterk  
 glanzende laag

	Getest volgens FMPA DIN 18032/2 voor sportvloeren

	Frisse geur

Technische gegevens
pH-waarde 7,6 - 8,6

Productkleur groen

Grootte/soort verpakking Flessen 12 x 1 l in doos
Jerrycan van 10 liter
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Belangrijke aanwijzingen 
Altijd koud water gebruiken.
Bij gebruik van machines dienen de tanks regelmatig
gereinigd en gespoeld te worden.

Gevarenaanduidingen

H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdata-
sheet voor Corridor® Daily S 780 op www.buzil.com.

GISBAU-Code: GU 40

Artikelnummer: 
S780-0001 
S780-0010

De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking 
tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene 
aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze 
altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. 
Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijk-
heidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
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CORRIDOR® DAILY S 780
Vloeronderhoudsreiniger, dweilmiddel

Voor waterbestendige vloeren

Onderhoudsreiniging:
20 - 50 ml/10 l water

Conditioneren:
500 - 1000 ml/10 l water.
Bij nat dweilen aanbrengen op de vloer, 
laten drogen en opblokken met eenschijfma-
chine en geschikte pad

Sproeireiniging: 300 ml/10 l water

Machinale reiniging:
500 ml/10 l water
Met eenschijfmachine en reinigingspad 
bewerken
Vuil opzuigen en vloer opblokken

Cleaneren:
1:3 met water
Met high-speed machine of
eenschijfmachine opblokken

Automaatreiniging:
50 -  100 ml/10 l water


