Powłoka podłogowa
Powłoki zabezpieczające

CORRIDOR® BASIC S 720

Wypełniacz porów i środek gruntujący

Zakres zastosowania

Zalety i właściwości produktu

■ Do porowatych i chłonnych wykładzin podłogowych takich jak, np.
beton, cement i jastrych magnezytowy

■ Wydłuża trwałość posadzki, pogłębia kolor

■ Szczególnie nadaje się do starych i uszkodzonych oraz wielokrotnie
gruntownie czyszczonych wykładzin z linoleum

■ Wnika głęboko w pory
■ Chroni przed odkładaniem się zabrudzeń i przepuszcza parę wodną
■ Odporny na działanie alkoholu i środków dezynfekujących
■ Nierozpuszczalny chemicznie
■ Wiąże kurz
■ Pogłębia kolor
■ Ułatwia pielęgnację
■ Wybitna odporność na oddziaływania mechaniczne

Dane techniczne
Wartość pH

8

Kolor produktu

biały

Pojemność*

10 l kanister

Składniki zgodnie
z INCI

AQUA, METHYLISOTHIAZOLINONE, SODIUM
OXYMETHYLENE SULFOXYLATE, N-BUTYL1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, ETHOXYDIGLYCOL,
SYNTHETIC WAX, TRIDECETH-8, POLYURETHANE, TRIS(2-BUTOXYETHYL) PHOSPHATE,
DIMETHYL MEA, FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE, BENZISOTHIAZOLINONE

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów.
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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CORRIDOR® BASIC S 720

Wypełniacz porów i środek gruntujący
Zastosowanie i dozowanie

Warunek:
Gruntownie wyczyszczona, spłukana i niezawierająca
tenzydów wykładzina podłogowa.
Pierwsze gruntowanie:
Rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1 i równomiernie
nanieść.
W przypadku linoleum stosować bez rozcieńczania.
Ewentualnie nanieść drugą i trzecią nierozcieńczoną
warstwę. Po nałożeniu każdej warstwy musi nastąpić
jej wyschnięcie.

Uwaga
Chronić przed mrozem.
Przed rozpoczeciem nakladania produktu wylaczyc zródla ciepla (kaloryfery, ogrzewanie podlogowe).
Unikac bezposredniego oddzialywania promieni slonecznych.
Uzywac zawsze zimnej wody.

Produkty uzupełniające
Corridor® Crystal S 735 - Nabłyszczająca dyspersja wielofunkcyjna
Corridor® Glorin S 734 - Dyspersja samonabłyszczająca
Roca Dispers R 200 - Pielęgnacja i zabezpieczenie posadzek kamiennych
Sunglorin G 145 - Emulsja samonabłyszczająca
Corridor® Complete S 732 - Nabłyszczająca emulsja wielofunkcyjna
Corridor® Matt S 737 - Matowa dyspersja
Corridor® Black S 739 - Czarna dyspersja

Zwroty określające zagrożenie
H319	Działa drażniąco na oczy.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki
preparatu niebezpiecznego do produktu Corridor® Basic S 720 n uniwersalny środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.
Kod GISBAU: GE 10
Numer artykułu*:
S720-0010R1

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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