VLOERCOATING
Coating

CORRIDOR® MATT S 737

Dispersie, mat

Toepassingsgebieden

Productvoordelen/-eigenschappen

■ Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, verzorgings-/verpleeghuizen en
gebieden waar ontsmettingsmiddel wordt gebruikt

■ Zijdematte glans
■ Bestand tegen oppervlakte-desinfectiemiddelen

■ Sporthallen

■ Getest voor sportvloeren volgens FMPA DIN 18032/2

■ Voor waterbestendige vloeren die geschikt zijn voor coating zoals pvc,
linoleum en rubber

■ Slipvast conform DIN 51131
■ Vrij van metaalzout

■ Polyurethaanvloeren die geschikt zijn voor coating

Technische gegevens
pH-waarde

7,5

Productkleur

wit-beige

Verpakking*

10 l jerrycan

Bestanddelen conform INCI

AQUA, POLYACRYLATE, ETHOXYDIGLYCOL,
SYNTHETIC WAX, TRIS(2-BUTOXYETHYL)
PHOSPHONATE, LAURETH-7, FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE, POLYPHENYL DIMETHICONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, PARFUM, AMMONIUM HYDROXIDE,
DIETHYL ETHANOLAMINE, SODIUM OXYMETHYLENE SULFOXYLATE, QUARTZ

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal
beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.

www.buzil.com

VLOERCOATING
Coating

CORRIDOR® MATT S 737

Dispersie, mat

Toepassing en dosering
Voorbewerking:
Gereinigde, gespoelde en droge vloeren.
Coaten:
puur
Aanbrengen in 2 à 3 lagen. Bij het coaten indien mogelijk een
microvezeldoek of -mop gebruiken om een uniform uiterlijk
zonder strepen te verkrijgen. Elke laag moet goed drogen.

Advies
Goed schudden voor gebruik. Vorstvrij bewaren.
Vóór gebruik eerst warmtebronnen uitschakelen, zoals vloerverwarming of
radiator. Direct zonlicht vermijden. Hoe beter de basisreiniging en het spoelen
van poreuze vloeren zoals linoleum wordt uitgevoerd, hoe beter de coating.
Een afzonderlijke, tijdelijke blootstelling op het oppervlak zonder mechanische,
in vergelijking met in de handel verkrijgbare ontsmettingsmiddelen (max. 15
minuten continue spanning), is getest en veroorzaakt geen beschadiging van
het gecoate oppervlak.

Aanvullende producten
Unibuz G 235 - Dweilmiddel op basis van wateroplosbare polymeren
Total G 424 - Basis reiniger, sterk alkalische
Total Extra G 426 - Sterk alkalische en snelwerkende basisreiniger
Garuda HC 20 - Dweilmiddel hooggeconcentreerd op basis van wateroplosbare
polymeren
Radana HC 42 - Sterk geconcentreerde universele basisreiniger
Corridor® Unic Ultra S 707 - Universele basisreiniger
Corridor® Power Stripper S 708 - High-performance algemene basisreiniger
Corridor® Dryex S 711 - Neutrale droge basis reiniger, gebruiksklaar
Corridor® Basic S 720 - Poriënvuller en sealer
Corridor® Black S 739 - Zwarte dispersie
Corridor® Spray S 770 - Gebruiksklare spray-cleaner en voor het herstellen van
coatings
Corridor® Daily S 780 - Dweilmiddel op basis van wateroplosbare polymeren
Corridor® Cibreeze Wipe S 790 - Dweilmiddel met geurverwijderaar

Gevarenaanduidingen
zonder verplichte etikettering
Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor
Corridor® Matt S 737 op www.buzil.nl.
GISBAU-code: GE 10
Artikelnummer*:
S737-0010R1
* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.
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 productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
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