PADLÓBEVONAT
Bevonat

CORRIDOR® MATT S 737

Matt diszperzió

Alkalmazási terület

Termékelőnyök/-tulajdonságok

■ Alkalmas kórházakban, otthonokban és fertőtlenítőszerekkel kezelt területeken történő használatra

■ Selyemmatt fény

■ Sportcsarnokok
■ Bevonható és vízálló felületekhez, pl. PVC-hez, linóleumhoz és gumihoz
■ Bevonható PUR-kezelt felületek

■ Ellenáll a felületfertőtlenítő szereknek
■ Sportcélú padlóhoz tanúsított FMPA DIN 18032/2 szerint
■ Csúszásgátló a DIN 51131 szerint
■ Fémsómentes

Műszaki adatok
pH-érték

7,5

Termékszín

fehér-bézs

Csomagolás*

10 l Kanna

Összetevők INCI
szerint

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

* Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.

www.buzil.com
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Matt diszperzió

Alkalmazás és adagolás
Követelmény:
Alaptisztítóval kezelt, leöblített és száraz padlóburkolat.
Bevonás:
tiszta
2 - 3 alkalommal felvinni. A bevonat felhordásához lehetőleg
mikroszálas rongyot használjon az egységes, csíkmentes
felülethez. Minden rétegnek egyenként teljesen meg kell
száradnia.

Megjegyzés
Használat előtt erősen felrázandó. Fagytól óvni kell.
A feldolgozás előtt a hőforrásokat (fűtőtestek, padlófűtés stb.) le kell kapcsolni.
A közvetlen napsugárzást kerülni kell. Minél alaposabban végzik a nyílt pórusú
padlóburkolatok, pl. linóleum alaptisztítását és öblítését, annál jobban támogatja a bevonat tulajdonságait. Egy egyszeri, ideiglenes kitettség a felületen
mechanikus behatások nélkül, a kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszerekkel szemben (max. 15 perc állandó terhelés) ellenőrzésre került és
nem okoz sérülést a bevonatfelületen.

Kiegészítő termékek
Unibuz G 235 - Vízoldható polimer alapú ápolószer
Total G 424
Total Extra G 426
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707 - Univerzális padlótisztító
Corridor® Power Stripper S 708 - Magas teljesítményű univerzális padlótisztító
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720
Corridor® Black S 739 - Fekete diszperzió
Corridor® Spray S 770
Corridor® Daily S 780
Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Figyelmeztető mondatok
jelölésmentes
További biztonsági tudnivalókért lásd a Corridor® Matt S 737 biztonsági adatlapját a www.buzil.com weboldalon.
GISBAU-kód: GE 10
Cikkszám*:
S737-0010R1

* Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.
A termékinformációkban található tudnivalók tapasztalatainkon és gondos kutatáson alapszanak, és aktuális ismereteinknek felelnek meg. A különböző feldolgozási, tárgyakra és anyagokra vonatkozó körülményeket
azonban nem tudjuk egyenként ellenőrizni és befolyásolni. Ennek következtében a termékinformációk mindössze általános feldolgozási tudnivalókat tartalmaznak. A munka minősége ezért az objektum szakszerű
megítélésétől és a felhasználói feldolgozástól függ. Kétségek esetén a felhasználó köteles a Buzil-termék hatását a kezelendő anyagon egy nem feltűnő helyen kipróbálni, vagy alkalmazástechnikai segítséget kérni.
A tájékoztató anyagunkban található hiányos vagy helytelen adatokért felelősséget csak súlyos hiba esetében (szándékosság vagy súlyos gondatlanság) esetén vállalunk; a termékfelelősségi törvényből eredő
esetleges követelések változatlanok maradnak. A jelen termékinformáció által minden ezt megelőző termékinformáció érvényét veszíti.
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