
SUNGLORIN G 145
Vloercoating, zelfglansemulsie

Gebruik

	Voor waterbestendige vloeren die geschikt zijn voor
 beschermlagen

	Met dame geschikt voor steen, linoleum, asfat, rubber
 en geseald parket

Producteigenschappen/-voordelen

	Gelijkamtige uitvloei en hoge vulkracht

	Geschikt als dweilmiddel
 
 Eenvoudig verwijderbaar

 Geschikt voor opblokken

 Antislip

Technische gegevens
pH-waarde 8,5 - 9,2

Productkleur wit

Grootte/soort verpakking Jerrycan van 10 liter
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Gebruik en dosering

   

Belangrijke aanwijzingen
Warmtebronnen uitschakelen voor het verwerken (radiators, 
vloerverwarming, enzovoort). Direct zonlicht vermijden.
Vorstvrij bewaren.

Aanvullende producten
Stripper voor alkaligevoelige vloeren:
Corridor® Unic Ultra S 707

Stripper voor alkalivestendige vloeren:
Total Extra G 426

Onderhoudsreinigin:
Corridor® Daily S 780

Sterke verontreinigen:
Maradin HC 43

Gevarenaanduidingen

Niet als gevaarlijk geklasseerd

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het 
veiligheidsdatasheet voor Sunglorin G 145 op 
www.buzil.com

GISBAU-Code: GE 10

Artikelnummer:
G145-0010

De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking 
tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene 
aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze 
altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. 
Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijk-
heidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
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SUNGLORIN G 145
Vloercoating, zelfglansemulsie

Op alle waterbestendige vloeren en vloeren 
die geschikt zijn voor beschermlagen. 

Voorbewerking:
gestripte, geneutraliseerde en droge vloer.

Sunglorin G 145 onverdund, dun aanbrengen 
met zwabber of wisser.
Aansluitend laten drogen.
Herhaal dit twee tot drie keer.

Geschikt als dweilmiddel:
Op vloeren met beschermlaag:
100 - 150 ml/10 liter water
Ob vloeren zonder beschermlaag:
150 - 200 ml/10 liter water


