Gebruik

Producteigenschappen/-voordelen

Voor het coaten van waterbestendige vloeren
die geschikt zijn voor coatings.

Eenvoudig te verwerken.
Zeer goede vulkracht en goede uitvloeiing.

Met name geschikt voor pvc,
linoleum en rubber.

Sterke glans.

Ideaal voor ziekenhuizen.

Herstellen zonder voorbehandeling mogelijk.
Antislip.
Bestand tegen mechanische invloeden.
Voor spray-cleaning met
Corridor® systeem.
Bestand tegen oppervlakte-desinfectiemiddelen.
Geschikt voor opblokken met high-speed machine.
Vrij van metaalzout.

Technische gegevens
pH-waarde

7,5

Productkleur

wit

Grootte/soort verpakking

Jerrycan 10 liter
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S 734 Corridor® Glorin

Gebruik en dosering

Aanvullende producten

Voor waterbestendige vloeren
die geschikt zijn voor coaten.

Strippen:
S 707 Corridor® Unic Ultra
Onderhoudsreiniging:
S 780 Corridor® Daily
Spray-cleanen:
S 770 Corridor® Spray

Coating:
Voorwaarde: vloer moet zijn gestript met
S 707 Corridor® Unic Ultra. Vuil verwijderen en
vloer spoelen. Na voldoende droogtijd de
coating aanbrengen.
Onverdund gebruiken.
2 - 3 keer dun aanbrengen.
Elke laag afzonderlijk laten drogen.

Waarschuwingen en veiligheidstips
volgens EU-richtlijnen
Classificering niet verplicht.
S 2
S 46

Buiten bereik van kinderen bewaren.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts
raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het
veiligheidsdatasheet voor S 734 Corridor® Glorin op
www.buzil.com.

Belangrijke aanwijzingen
Warmtebronnen uitschakelen voor het verwerken (radiators,
vloerverwarming, enzovoort). Direct zonlicht vermijden.
Hoe beter de basisreiniging en het spoelen van poreuze
vloeren zoals linoleum wordt uitgevoerd, hoe beter de
coating. Vorstvrij bewaren.

GISBAU-code:

GE 10

Artikelnummer:
S734-0010

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 productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
Versie/druknummer: TDS734/3/12
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