GÓLF HÚÐUN
húðun

CORRIDOR® MATT S 737

Mött dreifing

Umfang notkunar

Kostir vöru / eiginleikar

■ Hentar til notkunar á sjúkrahúsum, dvalarheimilum og svæðum þar sem
notast er við sótthreinsiefni

■ Silkimött áferð
■ Þolir sótthreinsiefni

■ Íþróttahús

■ Vottað skv. FMPA DIN 18032/2 fyrir gólf í íþróttahúsum

■ Fyrir gólfefni sem þolir vatn og má húða, t.d. PVC, gólfdúk og gúmmí

■ Með hálkuvörn samkvæmt DIN 51131

■ Gólfefni sem má bóna og er húðað með pólýúretani

■ Laust við málmsalt

Tæknilýsing
pH-gildi

7,5

Litur á vöru

hvítt-drapplitað

Umbúðir *

10 l dós

Innihald samkvæmt
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

* Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu
við þjónusturáðgjafa þinn.

www.buzil.com

GÓLF HÚÐUN
húðun

CORRIDOR® MATT S 737

Mött dreifing

Notkun og skammtar
Forsendur:
Grunnhreinsuð, skoluð og þurr gólfefni.
Húðun:
Óblandað
Berið á í 2 til 3 skipti. Ef mögulegt er, notið míkrófíber klút /
moppu til að húða til að ná fram samræmdu útliti með engum
rákum. Leyfa þarf hverju lagi að þorna á milli umferða.

Athugið
Hristið vel fyrir notkun. Má ekki frjósa.
Takið hita af fyrir notkun (ofna, gólfhita o.s.frv.). Forðist beint sólarljós. Því betri
sem grunnhreinsun og skolun er á gólfefnum sem eru með opnum smáglufum
eins línóleum, því betri verður stuðningurinn við húðunina. Ein stök, tímabundin
prófun á yfirborðsfleti án véla, samanborin við önnur fáanleg sótthreinsiefni
á markaði (hámark 15 mínútur af samfelldu álagi) er gerð og veldur engum
skemmdum á húðunaryfirborðinu.

Vörur sem einnig eru fáanlegar
Unibuz G 235 - Verndarefni á grunni vatnsleysanlegra fjölliða
Total G 424
Total Extra G 426
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707 - Alhliða grunnhreinsir
Corridor® Power Stripper S 708 - Hágæða alhliða grunnhreinsir
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720
Corridor® Black S 739 - Svört dreifilausn
Corridor® Spray S 770
Corridor® Daily S 780
Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Hættusetningar
Ómerkt
Til að sjá ítarlegri öryggisupplýsingar, vinsamlegast skoðið öryggisblaðið fyrir
Corridor® Matt S 737 á www.buzil.com.
GISBAU kóði: GE 10
Vörunúmer*:
S737-0010R1

* Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu við þjónusturáðgjafa þinn.
Upplýsingarnar í vöruupplýsingum okkar byggja á reynslu okkar og vandlegum rannsóknum og eru í samræmi við núverandi þekkingu okkar. Hinsvegar getum við ekki rannsakað af nákvæmni og haft áhrif á mismunandi aðstæður þegar kemur að vinnuaðferðum, markmiðum og efnum. Þar af leiðandi getum við eingöngu sett fram leiðbeiningar fyrir almennar vinnuaðferðir í vöruupplýsingunum. Gæði verksins er því háð
sérfræðimati og vinnuaðferð notandans. Ef uppi eru einhverjar efasemdir, skal notandinn alltaf athuga samhæfi við efnið sem á að meðhöndla með Buzil vörunni, á lítt áberandi stað eða fá tæknilegar ráðleggingar.
Ábyrgð á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum í upplýsingaefni okkar er einungis til staðar í tilfelli stórfelldrar vanrækslu (ásetningur eða stórfelld vanræksla); Þetta hefur ekki áhrif á neinar kröfur sem koma fram
vegna Laga um vöruábyrgð. Með þessum upplýsingum um vöru falla allar fyrri upplýsingar um vöru úr gildi.
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