GOLVBELÄGGNING
Beläggning

CORRIDOR® MATT S 737

Matt dispersion

Tillämpningsområde

Produktens fördelar/egenskaper

■ Lämpat för användning på sjukhus, i hem och platser där desinfektionsmedel används

■ Sidenmatt utseende

■ Idrottshallar

■ Beständig mot ytdesinfektionsmedel
■ Godkänt enligt FMPA DIN 18032/2 för idrottsgolv

■ För bestrykbara och vattenbeständiga golvbeläggningar som t.ex. PVC,
linoleum och rågummi

■ Halksäkert enligt DIN 51131
■ Utan metallsalter

■ Bestrykbara PUR-förbättrade beläggningar

Tekniska data
pH-värde

7,5

Produktfärg

vitbeige

Förpackning*

10 l dunk

Innehållsförteckning
enligt 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

* Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.

www.buzil.com
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Matt dispersion

Användning och dosering
Förutsättning:
Grundrengjord, renspolad och torr golvbeläggning.
Beläggning:
outspätt
Påför 2–3 gånger. Använd om möjligt en mikrofibermopp på
beläggningen för att få en enhetlig yta utan ränder. Varje skikt
måste torka helt innan nästa påförs.

Hänvisning
Omskakas väl innan användning. Skyddas mot frost.
Före bearbetningen måste värmekällor stängas av (element, golvvärme etc.).
Undvik direkt solstrålning. Ju grundligare du grundrengör och sköljer öppenporiga beläggningar som linoleum, desto kraftfullare blir beläggningens egenskaper. En enkel, temporär exponering av ytan utan mekaniska redskap har
testats i jämförelse med vanliga desinfektionsmedel (max. 15 minuters konstant
påfrestning) och orsakar inga skador på beläggningens yta.

Kompletterande produkter
Unibuz G 235 - Rengörings- och skötselmedel på vattenlöslig polymerbas
Total G 424
Total Extra G 426
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707 - Allgrundrengöring
Corridor® Power Stripper S 708 - Högeffektiv allgrundrengöring
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720
Corridor® Black S 739 - Svart dispersion
Corridor® Spray S 770
Corridor® Daily S 780
Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Faroangivelser
Inte klassificerad
Ytterligare säkerhetsanvisningar hittar du i säkerhetsdatabladet för
Corridor® Matt S 737 som finns på www.buzil.com.
GISBAU-kod: GE 10
Artikelnummer*:
S737-0010R1

* Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.
Uppgifterna i våra produktinformationsblad grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar och motsvarar den kunskap vi har i dag. Vi kan dock inte kontrollera och påverka alla olika förutsättningar
i detalj när det gäller användning, material och de lokaler där produkten ska användas. Därför kan vi endast ge allmänna användningsinstruktioner i produktinformationen. Kvaliteten på arbetet beror därför på
användarens fackmannamässiga bedömning av de lokaler där produkten ska användas och hur användaren hanterar produkten. Vid tveksamheter måste användaren alltid kontrollera kompatibiliteten mellan det
material som ska behandlas och Buzilprodukten på en dold yta eller inhämta användarteknisk rådgivning. Vi tar endast ansvar för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vårt informationsmaterial vid grov oaktsamhet
(på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet). Eventuella krav enligt produktansvarslagen påverkas ej. Denna produktinformation ersätter alla tidigare versioner.
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