GRINDŲ DANGOMS
Danga

CORRIDOR® MATT S 737

Matinė dispersija

Naudojimo sritis

Produkto savybės / privalumai

■ Tinka naudoti ligoninėse, prieglaudose ir patalpose, kuriose naudojamos
dezinfekavimo priemonės

■ Šilkinio matinio atspalvio

■ Sporto aikštynuose

■ Atspari paviršių dezinfekavimo priemonėms
■ Patvirtinta pagal mokslinių tyrimų ir analizės asociacijos standartą FMPA
DIN 18032/2, tinkama sporto aikštelių grindims

■ Dengiamoms ir vandeniui atsparioms grindų dangoms, pvz., PVC,
linoleumui ir kaučiukui

■ Atsparumas slydimui pagal DIN 51131

■ Poliuretanu padengtoms grindims

■ Be metalo druskų

Techniniai duomenys
pH-rodiklis

7,5

Produkto spalva

baltos smėlio

Tara*

10 l Kanistras

Sudedamosios dalys
pagal 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

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su
konsultantu.

www.buzil.com

GRINDŲ DANGOMS
Danga

CORRIDOR® MATT S 737

Matinė dispersija

Naudojimas ir dozavimas
Reikalavimai:
Grindų danga turi būti išvalyta giluminiu valikliu ir sausa.
Sluoksnis:
grynas
Naudokite 2–3 kartus. Jei įmanoma, naudokite mikropluošto
šluostę / skudurą, kad gautumėte tolygią išvaizdą. Kiekvienas
sluoksnis turi išdžiūti.

Nuoroda
Prieš naudojimą suplakite. Saugokite nuo šalčio.
Prieš apdorojimą rekomenduojama išjungti šilumos šaltinius (pvz., radiatorius,
grindų šildymą ir pan.). Venkite tiesioginių saulės spindulių. Kuo geriau bus
išvalyti ir išplauti tokie paviršiai, kaip linoleumas, tuo geresnėmis savybėmis
pasižymės danga. Išbandyta, kad vienkartinis, trumpas paviršiaus apdorojimas
be mechaninių priemonių, palyginti su kitomis prekyboje esančiomis dezinfekcijos priemonėmis (ilgiausias 15 minučių trukmės poveikis), nepažeidžia dangos
paviršiaus.

Papildomi produktai
Unibuz G 235 - Valymo priemonė vandenyje tirpstančių polimerų pagrindu
Total G 424
Total Extra G 426
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707 - Universalus valiklis
Corridor® Power Stripper S 708 - Ypač veiksmingas universalus valiklis
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720
Corridor® Black S 739 - Juoda dispersija
Corridor® Spray S 770
Corridor® Daily S 780
Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Pavojingumo frazės
nepažymėta
Daugiau saugos nurodymų rasite saugos duomenų lape, skirtame
Corridor® Matt S 737 svetainėje www.buzil.com.
GISBAU kodas: GE 10
Prekės numeris*:
S737-0010R1

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.
Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl
informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo
patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant
grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.
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