YER TABAKASI
Tabaka

CORRIDOR® MATT S 737

Mat dispersiyon

Uygulama alanı

Ürün avantajları / özellikleri

■ Hastanelerde, yurtlarda, evlerde ve dezenfeksiyon maddelerinin kullanıldığı
alanlarda kullanıma uygundur

■ İpeksi mat görünüm

■ Spor salonları
■ PVC, linolyum ve kauçuk gibi kaplanabilir ve suya dayanıklı zemin döşemeleri için

■ Yüzey dezenfeksiyon maddelerine dayanıklıdır
■ FMPA DIN 18032/2 spor zeminleri sertifikalıdır
■ DIN 51131 uyarınca kayma önleyicidir
■ Metal tuzu içemez

■ Çok katlı uygulanabilen, PUR son işlemli kaplamalar

Teknik veriler
pH Değeri

7,5

Ürün rengi

beyaz-bej

Varıl*

10 l Bidon

INCI uyarınca içerik
maddeleri

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

* İpucu: Lütfen ürünlerin uluslararası kısmen kısıtlı olarak ulaşılabilir olduğunu dikkate alın. Müşteri
danışmanınızla görüşün.

www.buzil.com
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CORRIDOR® MATT S 737

Mat dispersiyon

Uygulama ve dozlama
Koşul:
Ana temizliği yapılmış, durulanmış ve kurutulmuş zemin
döşemesi.
Tabaka işlemi:
saf
2 - 3 kez uygulayın. Düzenli, şeritsiz bir görünüm elde etmek
için tabaka uygulamasında mümkünse mikro elyaf kılıf kullanın. Her katman iyice kurumalıdır.

Bilgi
Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Donmaya karşı koruyun.
İşlemden önce ısı kaynaklarını kapatın (kalorifer, yer ısıtması vs.). Doğrudan
güneş ışığına maruz bırakmayın. Temel temizlik ve linolyum gibi açık gözenekli zemin kaplamalarının yıkanması ne kadar titizlikle yapılırsa, tabaka
özellikleri de o derecede iyi desteklenir. Yüzey tek yönlü, geçici ve mekanik
araç kullanılmadan piyasadaki dezenfekte maddeleri yönünde test edilmiştir
(maks. 15 dakika kesintisiz uygulama) ve tabaka yüzeyinde bir hasar meydana
gelmemiştir.

Tamamlayıcı ürünler
Unibuz G 235 - Suda çözünür polimer bazlı temizlik bakımı
Total G 424
Total Extra G 426
Garuda HC 20
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707 - Çok amaçlı ana temizleyici
Corridor® Power Stripper S 708 - Çok amaçlı güçlü ana temizleyici
Corridor® Dryex S 711
Corridor® Basic S 720
Corridor® Black S 739 - Siyah dispersiyon
Corridor® Spray S 770
Corridor® Daily S 780
Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Zararlılık ifadesi
işaretsiz
Diğer güvenlik bilgileri için lütfen Corridor® Matt S 737 ürününün www.buzil.com
adresindeki güvenlik veri sayfasına bakın.
GISBAU kodu: GE 10
Ürün numarası*:
S737-0010R1

* İpucu: Lütfen ürünlerin uluslararası kısmen kısıtlı olarak ulaşılabilir olduğunu dikkate alın. Müşteri danışmanınızla görüşün.
Ürün bilgilerinde verdiğimiz bilgiler tecrübelerimize ve titiz araştırmalarımıza dayanmaktadır ve güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Fakat her bir farklı işlem, obje ve malzeme koşulunu tek tek kontrol etmemiz
ve etkilememiz mümkün değildir. Bu sebeple ürün bilgilerinde sadece genel işlem bilgileri verebilmekteyiz. Bu bağlamda çalışmanın kalitesi, uzman obje değerlendirmesi ve uygulayıcının yaptığı işleme bağlıdır.
Uygulayıcı emin olmadığı durumlarda, işlem yapılacak malzemenin Buzil ürünüyle olan uyumluluğunu göze çarpmayan bir yerde denemeli veya uygulamaya yönelik teknik bilgi almalıdır. Bilgi materyalimizde eksik
veya doğru olmayan bilgiler konusunda sorumluluk, sadece ağır suç (kasıt veya ağır ihmal) söz konusuyla alınır; ürün sorumluluk yasası uyarınca olası talep hakları saklıdır. Bu ürün bilgilendirmesinin yayınlanmasıyla
birlikte tüm önceki ürün bilgilendirmeleri geçerliliklerini yitirmiştir.
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