ПРЕМАЗ ЗА ПОД
Премазивање

CORRIDOR® MATT S 737

Мат дисперзија

Подручје примене

Предности/особине производа

■ Погодно за употребу у болницама, домовима и областима где се
користе средства за дезинфекцију

■ Даје свиленкасти сјај
■ Отпоран на средства за дезинфекцију површина

■ Спортске хале
■ За подне облоге отпорне на воду које се могу премазивати, као нпр.
ПВЦ, линолеум и гума
■ Облоге ојачане ПУР пеном, које се премазују

■ Сертификован у складу са ФМПА ДИН 18032/2 за подове у спортским
објектима
■ Спречава клизање у складу са DIN 51131
■ Не садржи соли метала

Технички подаци
pH вредност

7,5

Боја производа

бела-беж

Амбалажа*

10 l Канта

Састојци према 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
* Напомена: Имајте у виду делимично ограничену доступност производа на међународном
тржишту. Обратите се надлежном корисничком сервису.

www.buzil.com

ПРЕМАЗ ЗА ПОД
Премазивање
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Мат дисперзија

Примена и дозирање
Предуслов:
темељно очишћена, испрана и осушена подна облога.
Премазивање:
Чист
нанесите 2-3 пута. За премазивање користите навлаку/моп
од микрофибера како бисте постигли уједначен изглед без
трагова. Сваки слој мора да се просуши.

Молимо запамтите
Добро промућкати пре употребе. Заштитити од мраза.
Пре обраде искључите топлотне изворе (радијаторе, подно грејање итд.).
Избегавајте директно сунчево зрачење. Што се темељније обави чишћење
и испирање подних облога са отвореним порама као што је линолеум,
то ће боље бити подржане особине премаза. Појединачно привремено
излагање површине уобичајеним дезинфекционим средствима без
механичког дејства (највише 15 минута континуираног дејства) је испитано
и не доводи до оштећења површине премаза.

Комплементарни производи
Unibuz G 235 - Брисање у сврху одржавања на бази полимера који се
растварају у води
Total G 424
Total Extra G 426
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707 - Универзално средство за чишћење
Corridor® Power Stripper S 708 - Универзално средство за чишћење високог
учинка
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720
Corridor® Black S 739 - Црна дисперзија
Corridor® Spray S 770
Corridor® Daily S 780
Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Упозорења на опасност
Без ознаке
Остала безбедносна упутства пронађите у безбедносном листу за
Corridor® Matt S 737 unter www.buzil.com.
Код у бази података за опасне супстанце GISBAU: GE 10
Број артикла*:
S737-0010R1
* Напомена: Имајте у виду делимично ограничену доступност производа на међународном тржишту. Обратите се надлежном корисничком сервису.
Подаци садржани у информацијама о нашим производима почивају на нашим искуствима и брижљивим анализама и одговарају нашем тренутном нивоу знања. Ми нисмо у могућности да вршимо
појединачне провере и утичемо на различите услове обраде, на стање објеката и материјала. Информације о производима садрже само опште инструкције за обраду. Квалитет рада због тога зависи од
стручне процене предмета рада и обраде од стране корисника. У случају недоумице корисник има обавезу да на неком неупадљивом месту провери отпорност материјала који се третира производом
компаније Buzil или да потражи технички савет. Одговорност за непотпуне или нетачне информације у нашем информативном материјалу постоји само у случају великог немара (намере или великог
немара); сви захтеви који произилазе из Закона о одговорности за производ остају непромењени. Објављивањем ових информација о производима престају да важе све претходне информације о
производима.
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