ПОДОВО ПОКРИТИЕ
покритие

CORRIDOR® MATT S 737

Матова дисперсия

област на приложение

предимства/свойства на продукта

■ Подходящ за използване в болници, домове и на места, в които се
използва дезинфекция

■ Матово
■ Устойчив на действието на дезинфекционни

■ Спортни зали

■ Средства сертифициран по FMPA DIN 18032/2 за спортни подове

■ За водоустойчиви и позволяващи нанасянето на покрития подови
настилки, като например PVC, линолеум и каучук

■ Противоплъзгащ съгласно DIN 51131
■ Несъдържащ метални соли

■ Позволяващи нанасяне на покритие, подобрени с PUR настилки

технически данни
Стойност на рН

7,5

цвят на продукта

бяло-бежов

съд*

10 л туба

съставки по 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

* Бележка: Моля, обърнете внимание, че за някои от продуктите важи ограничено наличие на
международно ниво. Свържете се с Вашия представител обслужване на клиенти.

www.buzil.com

ПОДОВО ПОКРИТИЕ
покритие

CORRIDOR® MATT S 737

Матова дисперсия
употреба и дозиране

Условие:
Основно почистена, измита и подсушена подова настилка.
Покритие:
Чист
нанесете 2-3 пъти. За покритието използвайте по
възможност микрофибърна подложка или моп, за да
избегнете появата на ивици. Всеки слой трябва да
изсъхне.

Указание
Разклатете добре преди употреба. Защитете от замръзване.
Преди обработването изключете всички топлинни източници (радиатори,
подово отопление и др.). Избягвайте пряка слънчева светлина. Колкото
по-внимателно е основното почистване и изплакване на порьозни подови
настилки като линолеум, толкова по-добре се запазват свойствата
на покритието. Тествано е самостоятелно, временно излагане върху
повърхността, без използването на механика, спрямо дезинфекционните
средства в търговската мрежа (макс. 15 минути непрекъснато излагане), и
не са установени повърхностни повреди на покритието.

допълващи продукти
Unibuz G 235 - Препарат за бърсане на базата на водоразтворими
полимери
Total G 424
Total Extra G 426
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707 - Универсален почистващ препарат
Corridor® Power Stripper S 708 - Високоефективен универсален почистващ
препарат
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720
Corridor® Black S 739 - Черна дисперсия
Corridor® Spray S 770
Corridor® Daily S 780
Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Предупреждения за опасност
без етикети за опасност
За да научите повече за мерките за безопасност, моля прочетете
информационния лист за безопасност за Corridor® Matt S 737 на
www.buzil.com.
продуктов код по GISBAU: GE 10
номер на артикула*:
S737-0010R1

* Бележка: Моля, обърнете внимание, че за някои от продуктите важи ограничено наличие на международно ниво. Свържете се с Вашия представител обслужване на клиенти.
Данните в продуктовата информация се основават на нашия опит и внимателни проучвания и отговарят на настоящото ни ниво на знания. Не можем обаче да контролираме в детайл и да повлияваме
на различните условия на работа с продукта и спецификите на обекта и материала. Ето защо, в продуктовата информация можем да дадем само общи насоки за работа с продукта. Поради това,
качеството на работата зависи от квалифицираната оценка на потребителя на обекта и условията на работа с продукта. При наличие на съмнение потребителят е длъжен да провери на подходящо
скрито място поносимостта на третирания материал с продукта на Buzil или да се консултира относно спецификите на прилагане на продукта. Отговорност за непълна или неточна информация в
информационните ни материали възниква само при грубо нарушение (умисъл или груба небрежност); не се засягат искове, предявени въз основа на Закона за отговорността за вреди, причинени от
дефект на стока. Тази продуктова информация отменя всички предишни продуктови информации.
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