GULVBELEGG
Overflatebehandling

CORRIDOR® MATT S 737

Mattedispersjon

Bruksområde

Produktfordeler/-egenskaper

■ Egnet for bruk på sykehus, pleiehjem og på områder hvor det brukes
desinfeksjonsmidler

■ Silkematt optikk
■ Bestandig mot overflatedesinfeksjonsmiddel

■ Idrettshaller

■ Sertifisert ifølge FMPA DIN 18032/2 for idrettsgulv

■ For vannbestandige gulvbelegg som kan påføres membran, som PVC,
linoleum og gummi

■ Sklihemmende iht. DIN 51131
■ Uten metallsalt

■ PUR-beskyttede belegg som kan påføres membran

Tekniske data
pH-verdi

7,5

Produktfarge

hvit-beige

Beholder*

10 l Kanne

Innholdsstoffer iht.
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

* Merknad: Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten på produktene kan være begrenset på andre
markeder. Snakk med din kunderådgiver.

www.buzil.com

GULVBELEGG
Overflatebehandling

CORRIDOR® MATT S 737

Mattedispersjon
Bruk og dosering

Forutsetning:
Grunnleggende rengjort, skylt og tørket gulvbelegg.
Beleggpåføring:
pur
Påfør 2-3 ganger. Når overflatebehandlingen utføres, anbefaler vi å bruke en mikrofiberklut/-mopp for å oppnå en jevn,
stripefri overflate. Hvert lag må tørke helt før ny påføring.

Tips
Ristes godt før bruk. Beskyttes mot frost.
Slå av varmekilder før behandling (ovner, gulvoppvarming, etc.). Unngå direkte
sollys. Jo grundigere grunnrengjøringen og skyllingen av storporede gulvbelegg
som linoleum gjøres, desto bedre støttes egenskapene til overflatebehandlingen. En eneste, midlertidig eksponering av overflaten uten mekanikk, sammenlignet med kommersielt tilgjengelige desinfeksjonsmidler (maks. 15 minutters
kontinuerlig stress) er testet og forårsaker ingen skade på beleggflaten.

Ekstra produkter
Unibuz G 235 - Avtørkingsmiddel basert på vannløselige polymerer
Total G 424
Total Extra G 426
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707 - Universal grunnrens
Corridor® Power Stripper S 708 - Kraftig universalgrunnrens
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720
Corridor® Black S 739 - Svart dispersjon
Corridor® Spray S 770
Corridor® Daily S 780
Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Fareutsagn
uten merking
Du finner flere sikkerhetsanvisninger i sikkerhetsdatabladet til Corridor® Matt
S 737 på www.buzil.com.
GISBAU-kode: GE 10
Artikkelnummer*:
S737-0010R1

* Merknad: Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten på produktene kan være begrenset på andre markeder. Snakk med din kunderådgiver.
Innholdet i produktinformasjonen er basert på våre erfaringer og omfattende undersøkelser, og er i overensstemmelse med det vi vet i dag. Imidlertid er det ikke mulig for oss å kontrollere og påvirke alle detaljer
rundt de ulike bearbeidings-, objekt- og materialforholdene. Derfor kan vi bare gi generelle anvisninger om bearbeidingen i produktinformasjonen. Kvaliteten på arbeidet er således avhengig av at brukeren foretar
en faglig objektvurdering og bearbeiding. Ved tvilstilfeller er brukeren alltid forpliktet til å teste Buzil-produktet på et lite påfallende sted på materialet som skal behandles, eller innhente råd om hvordan produktet
skal brukes. Vi tar ansvar for ufullstendig eller feilaktige opplysninger i vårt informasjonsmateriale bare ved grov uforstand (hensikt eller grov uaktsomhet). Eventuelle krav som følger av produktansvarsloven forblir
upåvirket. Denne produktinformasjonen erstatter alle foregående produktinformasjoner.
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