NÁTĚR PODLAHY
Povrchová úprava

CORRIDOR® MATT S 737

Matná disperze

Rozsah použití

Výhody/vlastnosti výrobku

■ Vhodný k použití v nemocnicích, domácnostech a v oblastech, kde se
používají dezinfekční prostředky

■ Hedvábně matný vzhled
■ Odolný proti plošným dezinfekčním prostředkům

■ Sportovní haly

■ Certifikován podle FMPA DIN 18032/2 pro sportovní podlahy

■ Na podlahové krytiny odolné proti vodě a s možností povrchové úpravy
jako např. PVC, linoleum a kaučuk

■ Protiskluzový dle normy DIN 51131
■ Bez solí kovu

■ Krytiny s možností povrchové úpravy zušlechtěné PUR

Technické údaje
Hodnota pH

7,5

Barva výrobku

bílobéžový

Obal*

10 l kanystr

Obsahové látky podle AQUA, POLYACRYLATE, ETHOXYDIGLYCOL,
INCI
SYNTHETIC WAX, TRIS(2-BUTOXYETHYL)
PHOSPHONATE, LAURETH-7, FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE, POLYPHENYL DIMETHICONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, PARFUM, AMMONIUM HYDROXIDE,
DIETHYL ETHANOLAMINE, SODIUM OXYMETHYLENE SULFOXYLATE, QUARTZ
* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým
poradcem.

www.buzil.com

NÁTĚR PODLAHY
Povrchová úprava

CORRIDOR® MATT S 737

Matná disperze

Použití a dávkování
Předpoklad:
Vyčištěný, omytý a osušený povrch podlahové krytiny.
Nanášení:
neředěný
Dvakrát až třikrát. K nanášení použijte pokud možno potah/
mop z mikrovláken, aby se zachoval jednolitý vzhled beze
šmouh. Každá vrstva musí proschnout zvlášť.

Upozornění
Před použitím důkladně protřepat. Chránit před mrazem.
Před zpracováním vypněte zdroje tepla (radiátory, podlahové vytápění atd.).
Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Čím důkladněji je provedeno
základní čištění a mytí podlahových krytin s otevřenými póry, jako je linoleum,
tím více se podpoří vlastnosti povrchové úpravy. Kontroluje se jediná dočasná
expozice na povrchu bez mechanika, proti běžným dezinfekčním prostředkům
(max. 15 minut trvalé zátěže) a nezpůsobuje žádné poškození na povrchu
s povrchovou úpravou.

Doplňkové výrobky
Unibuz G 235 - Prostředek na utírání na bázi vodou rozpustných polymerů
Total G 424 - Vysoce alkalický základní čisticí prostředek
Total Extra G 426 - Vysoce alkalický a rychle působící základní čisticí prostředek
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707 - Univerzální základní čisticí prostředek
Corridor® Power Stripper S 708 - Vysoce výkonný univerzální čisticí prostředek
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720 - prostředek k vyplnění pórů a základní nátěr
Corridor® Black S 739 - Černá disperze
Corridor® Spray S 770 - Čisticí prostředek ve spreji a obnovující prostředek
připravený k použití
Corridor® Daily S 780 - Prostředek na utírání na bázi vodou rozpustných
polymerů
Corridor® Cibreeze Wipe S 790 - Prostředek na utírání s blokací zápachů

Standardní věty o nebezpečnosti
bez označení
Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k
Corridor® Matt S 737 na www.buzil.com.
Kód GISBAU: GE 10
Číslo výrobku*:
S737-0010R1
* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.
Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování
uživatelem. V případě pochybnosti je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za
neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.
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