ÎNVELIȘ PARDOSEALĂ
Înveliș

CORRIDOR® MATT S 737

Soluție de dispersie mată

Domeniu de utilizare

Avantaje/caracteristici ale produsului

■ Adecvat pentru utilizarea în spitale, aziluri și în domenii în care se utilizează soluții de dezinfectare

■ Aspect mat de mătase

■ Hale sportive

■ Rezistent la soluţii de dezinfecţie a suprafeţelor
■ Certificat conform FMPA DIN 18032/2 pentru podelele sălilor de sport

■ Pentru pardoseli rezistente la apă, care pot fi acoperite, de ex. PVC,
linoleum și cauciuc

■ Anti-derapant conform DIN 51131
■ Fără săruri metalice

■ Podele care pot fi acoperite înobilate cu PUR

Date tehnice
pH-Valoare

7,5

Culoare produs

alb-bej

Ambalaj*

10 l Canistră

Ingrediente conform
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

* Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Discutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.

www.buzil.com

ÎNVELIȘ PARDOSEALĂ
Înveliș

CORRIDOR® MATT S 737

Soluție de dispersie mată
Utilizare și dozare

Condiție:
Pardoseală curățată de bază, clătită și uscată.
Aplicare:
nediluat
Se aplică de 2-3 ori. Pentru aplicarea straturilor se vor utiliza,
de preferință, o cârpă/un mop din microfibră pentru a obține
un aspect uniform, fără dâre. Fiecare strat trebuie să se usuce
separat.

Indicaţie
A se agita puternic înainte de utilizare. Protejaţi împotriva îngheţului.
Opriți sursele de căldură înainte de prelucrare (radiatoare, încălzire prin pardoseală etc.). Evitați expunerea la lumina directă a soarelui. Cu cât curățarea
de bază și clătirea pardoselilor cu pori deschiși, precum linoleumul, este mai
temeinică, cu atât sunt protejate mai bine caracteristicile învelișului. O expunere
unică, temporară pe suprafață, fără aparatură mecanică, în comparație cu
dezinfectanții din comerț (stres continuu max. 15 minute) este testată și nu
determină deteriorarea suprafeței învelișului.

Produse complementare
Unibuz G 235 - Soluție de îngrijire pe bază de polimeri solubili în apă
Total G 424
Total Extra G 426
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707 - Detergent de bază universal
Corridor® Power Stripper S 708 - Detergent de bază universal, de înaltă performanță
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720
Corridor® Black S 739 - Dispersie neagră
Corridor® Spray S 770
Corridor® Daily S 780
Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Fraze de pericol
fără etichetă
Vă rugăm să extrageți indicații suplimentare privind siguranța din fișa cu date
de securitate a Corridor® Matt S 737 de la www.buzil.com.
Cod GISBAU: GE 10
Număr articol*:
S737-0010R1

* Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Discutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.
Datele din informațiile noastre despre produs se bazează pe experiențele și pe cercetările noastre atente, și corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre. Condițiile diferite legate de prelucrare, obiecte și
materiale nu pot fi însă verificate și influențate de noi în detaliu. Din acest motiv, informațiile noastre despre produs pot conține doar indicații generale de prelucrare. De aceea, calitatea lucrării depinde de evaluarea
de specialitate a obiectului și de prelucrarea de către utilizator. În cazul în care acesta are dubii, el este obligat să verifice întotdeauna compatibilitatea materialului de tratat cu produsul Buzil într-un loc ascuns
vederii sau să obțină consiliere privind utilizarea produsului. Răspunderea pentru informațiile incomplete sau incorecte din materialele noastre informative poate fi asumată doar în caz de culpă gravă (intenție sau
neglijență gravă); rămân neatinse eventualele pretenții rezultate din Legea privind răspunderea pentru produse. Prin aceste informații despre produs, toate informațiile anterioare despre produs își pierd valabilitatea.
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