GULV-COATING
Coating

CORRIDOR® MATT S 737

Mat dispersion

Anvendelsesområde

Produktfordele/-egenskaber

■ Velegnet til brug i hospitaler, hjem og i områder, hvor der anvendes
desinfektionsmidler

■ Silkemat udseende
■ Tåler desinficeringsmiddel til overflader

■ Sportshaller
■ For udstrygelige og vandfaste gulvbelægninger som f.eks. PVC, linoleum
og kautsjuk

■ Certificeret iht. FMPA DIN 18032/2 vedr. sportsgulve
■ Skridsikker i henhold til DIN 51131
■ Fri for uorganisk salt

■ PUR-forædlede belægninger, der kan coates

Tekniske data
pH-værdien

7,5

Produktfarve

hvid-beige

Beholder*

10 l Dunk

Indholdsstoffer i
henhold til 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

* Bemærk: Vær opmærksom på, at produkter til dels ikke står til rådighed på det internationale marked.
Spørg din kunderådgiver.

www.buzil.com

GULV-COATING
Coating

CORRIDOR® MATT S 737

Mat dispersion

Anvendelse og dosering
Forudsætning:
Grundrenset, skyllet og tør gulvbelægning.
Coating:
Ufortyndet
Påføres 2-3 gange. Anvend, hvis muligt, en mikrofiberklud/-moppe til coatingen for at opnå et jævnt og stribefrit
resultat. Hvert lag skal tørre helt.

Info
Omrystes grundigt før brug. Skal beskyttes mod frost.
Forud for behandlingen skal alle varmekilder slukkes (radiatorer, gulvvarme
osv.). Undgå direkte sollys. Jo grundigere grundrengøringen og skylningen af
gulvbelægninger med åbne porer, såsom linoleum, udføres, jo bedre understøttes coatingens egenskaber. En enkeltstående, midlertidig eksponering på overfladen uden mekanisk indflydelse er blevet kontrolleret i forhold til almindelige
desinfektionsmidler (maks. 15 minutters konstant stress) og forårsager ingen
beskadigelse af coatingens overflade.

Supplerende produkter
Unibuz G 235 - Aftørring på basis af vandopløselige polymerer
Total G 424
Total Extra G 426
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707
Corridor® Power Stripper S 708 - Universalgrundrengøringsmiddel med høj
ydeevne
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720
Corridor® Black S 739 - Sort dispersion
Corridor® Spray S 770
Corridor® Daily S 780
Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Faresætninger
mærkningsfri
Du kan finde yderligere sikkerhedshenvisninger i sikkerhedsdatabladet om
Corridor® Matt S 737 på www.buzil.com.
GISBAU-kode: GE 10
Artikelnummer*:
S737-0010R1

* Bemærk: Vær opmærksom på, at produkter til dels ikke står til rådighed på det internationale marked. Spørg din kunderådgiver.
Oplysningerne i vores produktinformationer er baseret på egne erfaringer og grundige undersøgelser, og de genspejler vores aktuelle viden. De enkelte forskellige bearbejdnings-, genstands- og materialebetingelser kan dog ikke kontrolleres og påvirkes af os. Derfor kan vi udelukkende formidle generelle bearbejdningshenvisninger i produktinformationen. Kvaliteten af arbejdet afhænger derfor af brugerens professionelle
genstandsvurdering og bearbejdning. I tvivlstilfælde er brugeren forpligtet til at kontrollere, om det materiale, der skal behandles med Buzil-produktet, kan tåle dette produkt ved at teste det på et sted, der ikke kan
ses, eller indhente anvendelsesteknisk rådgivning. Ansvar for ufuldstændige eller forkerte oplysninger i vores informationsmateriale foreligger kun i tilfælde af alvorlige forseelser (forsæt eller grov uagtsomhed), og
eventuelle krav i henhold til produktansvarsloven forbliver uberørte. Alle tidligere produktinformationer erstattes af denne produktinformation og er ikke længere gyldige.
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