
PLANTA® MULTI GLOSS P 320
Ecologische vloercoating, dispersie glanzend

Gebruik

	Voor alle vloeren die gecoat kunnen worden 

	Goede hechting ook op vloeren die slechts oppervlakkig 
 droog zijn

	Speciaal geschikt voor linoleum, pvc en rubber

	Ideaal vor gebruik in ziekenhuizen, verpleeg- /ver-
 zorgingshuizen en locaties waar desinfectiemiddelen
 worden toegepast

Producteigenschappen/-voordelen

	Milieuvriendelijke receptuur - vrij van metaalzout

	Goede uitvloeiing - gemakkelijk te hanteren
 
 Bestand tegen desinfectiemiddelen voor oppervlakken

 Gelijkblijvende optiek en hoogglans

 Anti-slip

 High-speed op te blokken

 Geschikt om de coating te herstellen

 Toepasbaar op enigszins vochtige vloeren

Technische gegevens
pH-waarde 8,5

Productkleur wit

Grootte/soort verpakking Jerrycan van 5 liter

Informatie over het milieukeurmerk vindt u op
www.umweltzeichen.at
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Gebruik en dosering

Belangrijke aanwijzingen
Vóór gebruik eerst warmtebronnen uitschakelen, zoals vloer-
verwarming of radiator. Direct zonlicht vermijden. 
Vorstvrij bewaren.

Aanvullende producten
Planta® Multi Stripper P 321
Ecologische stripper

Gevarenaanduidingen

Niet als gevaarlijk geklasseerd

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatas-
heet voor Planta® Multi Gloss op www.buzil.com.

GISBAU-Code: GE 10

Artikelnummer:
P320-0005

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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PLANTA® MULTI GLOSS P 320
Ecologische vloercoating, dispersie glanzend

Voor waterbestendige vloeren die geschikt 
zijn voor coatings.

Voorwaarde:
de vloer strippen met Multi Stripper P 321, 
vervolgens het losgekomen vuil opzuigen, 
de vloer afspoelen en en laten drogen. 
Daarna coaten.

Puur gebruiken.
2 tot 3 keer dun aanbrengen. Elke laag 
moet goed drogen.


