
 

 

 

S 737 Corridor® matt 
Matt diszperzió 

Alkalmazási helyek A termék előnyei, tulajdonságai 

 vízálló és bevonható padlóburkolatok bevonására  selyem matt küllem 

 különösen alkalmas PVC-re, alapozott linóleumra  csúszásmentes 

 használata ideális egészségügyi intézményekben,  védő filmréteg a padlóburkolat hosszabb 

  mint pld. idősek otthona, kórházak, stb.  értékmegőrzésére 

   felületfertőtlenítőknek ellenáll 

   jó eltávolíthatóság alaptisztítással 

   FM PADIN 18032/2  szerint sportpadlóra 

   bevizsgálva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

A pH – érték : 9 

A termék színe : fehér 

Csomagolóeszköz : 10 literes kanna 



 

 

 

S 737 Corridor® matt 
Matt diszperzió 

 Alkalmazás és adagolás 

  
 Vízálló és bevonható felületekre. 
  
  
 Előfeltétel: 
 Alaptisztított, semlegesített és 
 száraz padlóburkolat. 
 A burkolatnak tenzid mentesnek 
 kell lennie. 
 Hígítás nélkül használandó. 
 2 -3 vékony rétegben kell felkenni. 
 Minden rétegnek száraznak kell 
 lennie a következő réteg felkenése 
 előtt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontos utasítások 

Használat előtt jól felrázandó. 
Használata előtt a hőforrásokat (radiátorok padlófűtés, stb.) ki kell kapcsolni. 
Közvetlen napsugárzást kerülni kell. 
Mindig hideg vízzel használni. 
A fagytól óvni kell. 
 
GISBAU kód : GE 10 
Cikkszám : S737 - 0010 
 
A termékinformációinkban szereplő adatok tapasztalatainkon és gondos kutatásainkon alapulnak és megfelelnek a mai tudásszintünknek. Különböző 
felhasználási helyi- és anyag- körülményeket nem tudunk egyenként megvizsgálni és befolyásolni. Ezért termékismertetőinkben csak általános felhasználási 
tanácsokat adhatunk. A munka minősége ezért függ a felhasználó objektum felismerési szakértelmétől és munkájától. A felhasználó bizonytalanság esetén 
köteles a kezelendő felület egy nem feltűnő részén kipróbálni a Buzil terméket vagy pedig előzetesen szakértői tanácsot kérni. Felelősséget csak az 
információs anyagunkban előforduló nem teljes vagy helytelen adatok durva hibáiért vállalunk (szándékosan vagy hanyagságból eredő). A 
termékfelelősséggel kapcsolatos valamennyi igény érintetlen marad. Ezzel a termékismertetővel valamennyi korábbi ismertető elveszti hatályosságát. 

Figyelmeztetések és biztonsági tanácsok 
az EU irányvonalak szerint: 

Nincs jelölési kötelezettség. 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, 
a csomagoló burkolatot és a címkét az orvosnak 
meg kell mutatni. 

További biztonsági utasításokat nézze meg a 
S 737 CORRIDOR® matt biztonságtechnikai adatlapján. 
www.buzil.com , www.sigron.hu 

Kiegészítő termékek 

Napi takarításhoz: T265 BUZ®Match trendy 

 : G500 O – Tens 

Alaptisztításhoz: S707CORRIDOR® unic ultra 

http://www.buzil.com/
http://www.sigron.hu/

