ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΈΔΟΥ
Επίστρωση

CORRIDOR® MATT S 737

Ματ υλικό διασποράς

Πεδίο χρήσης

Πλεονεκτήματα/ιδιότητες προϊόντος

■ Κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομεία, ιδρύματα και σε χώρους όπου
γίνεται χρήση απολυμαντικών

■ Σατινέ εμφάνιση
■ ανθεκτικό σε απολυμαντικά μεγάλων επιφανειών

■ Γυμναστήρια
■ Για επικαλυπτόμενες και ανθεκτικές στο νερό επιστρώσεις δαπέδου, όπως
π.χ. PVC, λινοτάπητας και καουτσούκ

■ με πιστοποίηση κατά FMPA DIN 18032/2 για αθλητικά δάπεδα
■ Αντιολισθητικό σύμφωνα με το πρότυπο DIN 51131
■ χωρίς μεταλλικά άλατα

■ Επικαλυπτόμενες επιστρώσεις με επιβελτίωση πολυουρεθανίου

Τεχνικά στοιχεία
Τιμή pH

7,5

Χρώμα προϊόντος

λευκό-μπεζ

Συσκευασία*

10 l Κάνιστρο

Συστατικά στοιχεία
κατά 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

* Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη την μερικώς περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε ορισμένες
χώρες. Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πελατών.

www.buzil.com

ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΈΔΟΥ
Επίστρωση

CORRIDOR® MATT S 737

Ματ υλικό διασποράς
Χρήση και δοσομέτρηση

Προϋπόθεση:
Καθαρισμός, ξέπλυμα και στέγνωμα επίστρωσης δαπέδου.
Επίστρωση:
Αδιάλυτο
Επιστρώστε 2-3 φορές. Για την επίστρωση χρησιμοποιήστε
ένα πανί/σφουγγαρίστρα από μικροΐνες για να πετύχετε ένα
ομοιόμορφο αποτέλεσμα χωρίς ίχνη. Κάθε στρώση πρέπει να
στεγνώσει πλήρως.

Υπόδειξη
Ανακινείτε πριν από τη χρήση. Προστατεύετε από τον παγετό. Μακριά από
παιδιά. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.
Απενεργοποιείτε τις πηγές θερμότητας πριν από την επεξεργασία (θερμαντικά
σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση κλπ). Αποφεύγετε την απευθείας έκθεση σε
ηλιακή ακτινοβολία. Όσο πιο σχολαστικός είναι ο βασικός καθαρισμός και
η πλύση των επιστρώσεων δαπέδου με ανοικτή δομή πόρων, όπως π.χ. το
λινέλαιο, τόσο καλύτερα υποστηρίζονται οι ιδιότητες του υλικού επίστρωσης.
Έχει ελεγχθεί η προσωρινή, μοναδική έκθεση στην επιφάνεια χωρίς μηχανική
επίδραση (μέγ. καταπόνηση διαρκείας 15 λεπτά) σε σχέση με τα κοινά
εμπορικά απολυμαντικά μέσα και έχει διαπιστωθεί ότι δεν προκαλεί φθορές
στην επιφάνεια επίστρωσης.

Συμπληρωματικά προϊόντα
Unibuz G 235 - Υλικό περιποίησης με βάση υδατοδιαλυτά πολυμερή
Total G 424
Total Extra G 426
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707 - Καθαριστικό υψηλής απόδοσης, για κάθε χρήση
Corridor® Power Stripper S 708 - Προϊόν αρχικού καθαρισμού υψηλής
απόδοσης, για κάθε χρήση
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720
Corridor® Black S 739 - Διασπορά μαύρου χρώματος
Corridor® Spray S 770
Corridor® Daily S 780
Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Δηλώσεις επικινδυνότητας
δεν απαιτείται χαρακτηρισμός
Περισσότερες υποδείξεις ασφαλείας θα βρείτε στο φυλλάδιο στοιχείων
ασφαλείας του Corridor® Matt S 737 στο www.buzil.com.
Κωδικός GISBAU: GE 10
Κωδικός προϊόντος*:
S737-0010R1

* Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη την μερικώς περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε ορισμένες χώρες. Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πελατών.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στις πληροφορίες προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία μας και τους προσεκτικούς ελέγχους ενώ ανταποκρίνονται στο υφιστάμενο επίπεδο γνώσεων. Ωστόσο, δεν μπορούμε
να εξετάσουμε μεμονωμένα και να επηρεάσουμε τις διάφορες συνθήκες επεξεργασίας, υλικών και χρήσεων. Για τον λόγο αυτό μπορούμε μόνο να δώσουμε γενικές υποδείξεις επεξεργασίας στις πληροφορίες
προϊόντος. Η ποιότητα της εργασίας εξαρτάται από την αντικειμενική αξιολόγηση του έργου και την επεξεργασία από τον χρήστη. Σε περίπτωση αμφιβολιών ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγχει πάντοτε
τη συμβατότητα του προς επεξεργασία υλικού με το προϊόν Buzil σε κάποιο μη ορατό σημείο ή να ζητήσει τεχνικές συμβουλές για την εφαρμογή. Για εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία σε αυτό το ενημερωτικό υλικό
φέρουμε ευθύνη μόνο σε περίπτωση υπαιτιότητας (από πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια). Τυχόν αξιώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί ευθύνης ελαττωματικών προϊόντων διατηρούνται ανεπηρέαστες. Με
τις παρούσες πληροφορίες προϊόντος παύουν να ισχύουν όλες οι προηγούμενες πληροφορίες προϊόντος.
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