REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
Revestimento

CORRIDOR® MATT S 737

Dispersão mate

Área de aplicação

Vantagens/propriedades do produto

■ Adequado para a utilização em hospitais, lares e em locais com utilização
de detergente desinfetante

■ Visual mate acetinado

■ Pavilhões desportivos

■ Resistente a áreas com detergente desinfetante
■ Certificado de acordo com a norma FMPA DIN 18032/2 para pavimentos
desportivos

■ Para pisos revestidos resistentes à água como, p. ex., PVC, linóleo e
borracha

■ Antiderrapante de acordo com a norma DIN 51131

■ Pisos revestíveis melhorados com poliuretano

■ Sem sais metálicos

Dados técnicos
Valor-pH

7,5

Cor do produto

branco bege

Embalagens*

10 l Jerricã

Ingredientes conforme 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

* Nota: Por favor, tenha em atenção a disponibilidade limitada internacional do produto. Fale com o
seu consultor.

www.buzil.com

REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
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CORRIDOR® MATT S 737

Dispersão mate

Aplicação e dosagem
Condição:
Cobertura do chão completamente limpa, enxaguada e seca.
Revestimento:
natural
Aplicar 2 a 3 vezes. Se possível, utilizar uma cobertura/
esfregão de microfibras para revestimentos, de forma a obter
uma aparência uniforme e sem riscos. Cada camada deve
secar naturalmente.

Indicação
Agitar bem antes de usar. Proteger da geada.
Antes do processamento, desligar as fontes de calor (elementos térmicos,
aquecimento de piso, etc.). Evitar radiação solar direta. Quanto mais profundos
forem a limpeza básica e o enxaguamento dos revestimentos porosos, como
o linóleo, tanto melhor será a proteção das propriedades do revestimento. A
exposição temporária única à superfície, sem sistemas mecânicos, foi testada
em comparação com desinfetantes disponíveis comercialmente (máximo de 15
minutos de tensão contínua) e não causa danos à superfície do revestimento.

Produtos suplementares
Unibuz G 235 - Cuidado de limpeza à base de polímeros solúveis em água
Total G 424
Total Extra G 426
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707 - Agente de limpeza universal
Corridor® Power Stripper S 708 - Agente de limpeza universal de alto desempenho
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720
Corridor® Black S 739 - Dispersão a preto
Corridor® Spray S 770
Corridor® Daily S 780
Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Advertências de perigo
não identificado
Pode obter mais instruções de segurança na ficha de dados de segurança em
Corridor® Matt S 737 em www.buzil.com.
Código GISBAU: GE 10
Número do artigo*:
S737-0010R1

* Nota: Por favor, tenha em atenção a disponibilidade limitada internacional do produto. Fale com o seu consultor.
Os dados nas nossas informações de produto baseiam-se nas nossas experiências e análises cuidadosas, e correspondem ao nosso nível de competência atual. No entanto, não podemos verificar e influenciar
detalhadamente as diferentes condições dos objetos, materiais e processamento. Deste modo, só fornecemos instruções de processamento gerais nas informações de produto. Assim, a qualidade do trabalho
depende da análise e do processamento profissionais do objeto por parte do utilizador. Em caso de dúvida, este último é sempre obrigado a verificar a compatibilidade do material a ser tratado com o produto Buzil
num local discreto ou a obter aconselhamento técnico. Só nos responsabilizamos por informações incompletas ou incorretas no nosso material informativo em caso de culpa grave (intenção ou negligência grave);
quaisquer reclamações decorrentes da Lei sobre a Responsabilidade por Produtos não serão afetadas. Com estas informações sobre o produto, todas as informações anteriores sobre o produto perdem a sua
validade.
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