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CORRIDOR® BASIC S 720

Obszar zastosowania: 
Pod³ogi / pow³oki

Rozcieñcza-
nie

Bez rozcieñczania (w stosunku 1:1 z 
wod¹)   

Przeznaczo-
ny do

Wype³niania porów i gruntowania;
porowatych powierzchni pod³o-
gowych;
ch³onnych powierzchni pod³ogowych

Nie stosowaæ 
na

Powierzchnie tekstylne;
zamkniête wyk³adziny 
pod³ogowe, np. z PCW, 
winylu, ¿ywicy syntety-
cznej

Zastosowa-
nie

Pod³ogi odporne na dzia³anie wody; linoleum (bez rozcieñczania); beton (pierwsza 
warstwa: rozcieñczyæ w stosunku 1:1 z wod¹); jastrych (pierwsza warstwa: rozcieñczyæ 
w stosunku 1:1 z wod¹); terakota: zagruntowaæ tylko raz (pierwsza warstwa: roz-
cieñczyæ w stosunku 1:1 z wod¹)

Rozwi¹zanie 
problemu

Problem | B³¹d | Wymagania Rozwi¹zanie

  Niewystarczaj¹ca zdolnoœæ 
wype³niania

  Tworzenie siê piany z „kraterami” 
po wyschniêciu

  Z³uszczanie przy obci¹¿eniu

  Mocne zarysowania przy obci¹¿e-
niu

  Szary/matowy wygl¹d powierzch-
ni na skutek twardej wody

  Uszkodzenia powierzchni (odbar-
wienia, napêcznienie materia³u 
itp.)

  Powierzchnia zbyt porowata, nanieœ jeszcze 
jedn¹ warstwê

  Powierzchnia zbyt chropowata, podczas 
nak³adania wolniej rozprowadzaj 

  Powierzchnia nie by³a sucha przed na-
niesieniem œrodka / jeszcze raz gruntownie 
umyj

  Mycie intensywne za pomoc¹ Maradin      
HC 43, Indumaster® Strong IR 45, Indumas-
ter® Forte IR 42

  Czyœciæ okresowo, stosuj¹c O Tens Azid       
G 501

  SprawdŸ odpornoœæ na dzia³anie chemika-
liów i wody

pH 8
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ALTERNATYWNE PRODUKTY | CORRIDOR® BASIC S 720

Obszar zastosowania: 
Pod³ogi / pow³oki

Alternatywne produkty Rozró¿nienie Zastosowanie

Corridor® Glorin S 734 Uniwersalny œrodek dyspersyjny, 
nie zawiera soli metali

Pow³oka pod³ogowa, po³ysk

Corridor® Jewel S 741 Wysokowydajny œrodek dyspersy-
jny, nie zawiera soli metali

Pow³oka pod³ogowa, po³ysk

Planta® Multi Gloss P 320 Ekologiczny œrodek dyspersyjny, 
nie zawiera soli metali

Pow³oka pod³ogowa o wysokiej 
zdolnoœci wype³niania, po³ysk

pH 8


