GRĪDAS SEGUMS
Pārklājums

CORRIDOR® MATT S 737

Matēta izkliede

Lietošanas zona

Produkta priekšrocības/īpašības

■ Piemērots lietošanai slimnīcās, pansionātos un zonās, kurās tiek lietoti
dezinfekcijas līdzekļi

■ Zīdaini matēts izskats
■ Noturīgs pret virsmu dezinfekcijas līdzekļiem

■ Sporta zālēs
■ Paredzēts ūdensizturīgiem grīdas segumiem, kuriem drīkst uzklāt pārklājumu, piem., PVC, linolejam un kaučukam

■ Sertificēts atbilstoši FMPA DIN 18032/2 attiecībā uz sporta zāļu grīdām
■ Pretslīdes līdzeklis saskaņā ar DIN 51131
■ Nesatur metāla sāļus

■ Ar PUR uzlabotiem segumiem, kam var klāt pārklājumu

Tehniskie dati
pH vērtība

7,5

Produkta krāsa

balti bēšs

Iepakojumi*

10 l Kārba

Sastāvdaļas atbilstoši AQUA, POLYACRYLATE, ETHOXYDIGLYCOL,
INCI
SYNTHETIC WAX, TRIS(2-BUTOXYETHYL)
PHOSPHONATE, LAURETH-7, FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE, POLYPHENYL DIMETHICONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, PARFUM, AMMONIUM HYDROXIDE,
DIETHYL ETHANOLAMINE, SODIUM OXYMETHYLENE SULFOXYLATE, QUARTZ
* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu
konsultantu.

www.buzil.com

GRĪDAS SEGUMS
Pārklājums

CORRIDOR® MATT S 737

Matēta izkliede

Lietošana un dozēšana
Nosacījums:
Noskalots un sauss grīdas segums, kam veikta pamata
tīrīšana.
Pārklāšana:
neatšķaidīts
Uzklāt 2 - 3 reizes. Pārklāšanai ieteicams izmantot mikrošķiedru apvalku/slotu, lai panāktu vienmērīgu izskatu bez svītrām.
Katrai kārtai jāļauj kārtīgi nožūt.

Lūdzu, ņemiet vērā
Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt. Sargāt no sala.
Pirms apstrādes izslēdziet siltuma avotus (radiatorus, grīdas apsildi u. tml.).
Sargiet no tiešas saules staru iedarbības. Jo rūpīgāk tiek veikta tādu grīdas
segumu ar atvērtām porām kā, piemēram, linoleja pamata tīrīšana un skalošana, jo labāk tiek aizsargātas pārklājuma īpašības. Iedarbība pārbaudīta
salīzinājumā ar komerciāli pieejamajiem deinfekcijas līdzekļiem, to vienu pašu
manuāli īslaicīgi uzklājot uz augšējās virsmas (pastāvīgās noslodzes ilgums
maks. 15 minūtes), un tas nerada nekādu kaitējumu pārklājuma augšējai
virsmai.

Papildinošie produkti
Unibuz G 235 - Kopšanas līdzeklis uz ūdenī šķīstošu polimēru bāzes
Total G 424
Total Extra G 426
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707 - Universālais pamata tīrīšanas līdzeklis
Corridor® Power Stripper S 708 - Intensīvs universālais pamata tīrīšanas
līdzeklis
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720 - Poru pildviela un grunts
Corridor® Black S 739 - Melna dispersijas krāsa
Corridor® Spray S 770 - Gatavs lietošanai, izsmidzināms tīrīšanas un
atjaunošanas līdzeklis
Corridor® Daily S 780
Corridor® Cibreeze Wipe S 790 - Grīdas kopšanas līdzeklis, kas neitralizē
smakas

Brīdinājuma uzraksti
marķējums nav nepieciešams
Citus drošības norādījumus skatiet Corridor® Matt S 737 drošības datu lapā
vietnē www.buzil.com.
GISBAU produkta kods: GE 10
Artikula numurs*:
S737-0010R1

* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.
Mūsu produktu informācijā ietvertie dati balstās mūsu pieredzē un rūpīgos pētījumos un tie atbilst pašreizējam zināšanu stāvoklim. Tomēr mēs nespējam pārbaudīt un ietekmēt visus atšķirīgos lietošanas paradumus
un priekšmetu un materiālu īpatnības. Tādēļ produktu informācijā varam norādīt tikai vispārējus lietošanas norādījumus. Līdz ar to darba kvalitāte ir atkarīga no objektu profesionālā izvērtējuma un apstrādes veida.
Šaubu gadījumā lietotājam jāpārbauda apstrādājamā materiāla saderība ar Buzil produktu, uzklājot to neuzkrītošā vietā, vai jākonsultējas par produktu tehnisko lietojumu. Atbildība par nepilnīgu vai nepatiesu
informāciju mūsu informatīvajā materiālā pastāv tikai rupjas kļūdas gadījumā (ļaunprātība vai rupja nolaidība), jebkādas prasības, kas izriet no likuma par produktu atbildību, paliek neskartas. Ar šo publicētu produktu
informāciju spēku zaudē visa agrāk publicētā produktu informācija.
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