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Szybsze gruntowne mycie podłóg dzięki nowemu preparatowi do podłóg 
CORRIDOR® Top Stripper S 715 firmy Buzil 
 
Czas to pieniądz. Ta zasada sprawdza się w szczególności przy gruntownym myciu podłóg klasyczną 
metodą na mokro. Dlatego firma Buzil rozszerzyła serię produktów do mycia i pielęgnacji podłóg 
Corridor® o szybko działający środek czyszczący Corridor® Top Stripper S 715. Preparat S 715 nadaje 
się idealnie do usuwania górnej warstwy ścieralnej powłoki wierzchniej w procesie Top-Stripping oraz 
do przygotowywania podłogi do pierwszego i ponownego pokrycia. 
 
Metoda Top-Stripping jest szybka, ekonomiczna i polega na naprawie warstw ochronnych podłóg. 
Metoda ta pozwala tymczasowo zapobiec konieczności usuwania powłok podłogowych lub czyszczenia 
gruntownego, a co za tym idzie, zatrudniać mniejszą liczbę osób sprzątających w danym obiekcie. Sam 
proces czyszczenia staje się dzięki temu również bardziej przyjazny dla środowiska.  
 
Preparat Corridor® Top Stripper przeznaczony jest do wszystkich wodoodpornych, również wrażliwych 
na zasady, elastycznych wykładzin podłogowych, a także do kamienia naturalnego i sztucznego oraz 
do zabezpieczonego drewna. Ten łagodny detergent alkaliczny wyróżnia się z jednej strony wysoką 
skutecznością i wydajnością oraz szybkim działaniem, a z drugiej bardzo dobrą tolerancją materiałową. 
Dodatkowe spłukiwanie podłogi po intensywnym czyszczeniu przy użyciu szorowarki lub maszyny 
czyszczącej i odpowiedniego pada nie jest już konieczne. Po zebraniu brudnego roztworu wystarczy 
przetrzeć podłogę dwukrotnie na mokro, aby była gotowa do nałożenia nowej powłoki ochronnej. 
Dodatkową zaletą tego środka jest jego przyjemny zapach.  
Od teraz preparat do czyszczenia gruntownego i usuwania wierzchnich warstw ochronnych Corridor® 
Top Stripper S 715 dostępny jest w pojemnikach 5-litrowych i 1-litrowych butelkach.  

 


