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Obseg uporabe
■	 Primerno za uporabo v bolnišnicah, domovih in območjih, kjer se uporablja 

dezinfekcijsko sredstvo

■	 Za vodoodporne talne obloge, ki jih je mogoče premazati kot npr. PVC, 
linolej in kavčuk

■	 Talne obloge, zaščitene s poliuretanom, ki jih je mogoče premazati

Prednosti/lastnosti izdelka
■	 Odporna disperzija z visokim leskom

■	 Ne vsebuje kovinskih soli

■	 Zelo dobra sposobnost polnjenja in dobra disperzivnost

■	 Odporno proti sredstvom za dezinfekcijo površin

■	 Možnost poliranja s strojem z visokimi obrati

■	 Omogoča gladko izravnavanje

■	 Preprečuje drsenje v skladu s standardom DIN 51131

■	 Odporno proti mehaničnim vplivom

■	 Primerno za sanacijo negovalnega sloja s sistemom Corridor®

Tehnični podatki
vrednost pH 7,5
Barva izdelka belo-bež
Posoda* 5 l kanta

10 l kanta
Sestavine po sistemu 
INCI

AQUA, POLYACRYLATE, ETHOXYDIGLYCOL, 
SYNTHETIC WAX, TRIS(2-BUTOXYETHYL) 
PHOSPHATE, LAURETH-7, TRIDECETH-8, FLU-
OROALKYLPOLYETHOXYLATE, POLYPHENYL 
DIMETHICONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLORO-
ISOTHIAZOLINONE, AMMONIUM HYDROXIDE, 
DIETHYL ETHANOLAMINE, SODIUM OXY-
METHYLENE SULFOXYLATE, SODIUM LAURETH 
SULFATE, PARFUM

* Namig: Upoštevajte delno omejeno mednarodno razpoložljivost izdelkov. Posvetuje se s svojim sveto-
valcem za potrošnike.
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* Namig: Upoštevajte delno omejeno mednarodno razpoložljivost izdelkov. Posvetuje se s svojim svetovalcem za potrošnike.

Podatki v naših informacijah o izdelku temeljijo na naših izkušnjah in natančnih preiskavah ter ustrezajo današnjim spoznanjem na področju. Vendar v posameznih primerih ne moremo preveriti različnih pogojev 
obdelave, objekta in materialov ter nanje vplivati. Zato lahko v informacije o izdelku vključimo zgolj splošne napotke za obdelavo. Kakovost dela je zato odvisna od strokovne ocene objekta in uporabnikove obdelave. 
V primeru dvoma mora uporabnik na nevpadljivem mestu vedno preveriti, ali material, ki ga namerava obdelati, prenaša izdelek Buzil ali se tehnično posvetovati o uporabi. Odgovornost za nepopolne ali nepravilne 
podatke v našem informativnem gradivu nastane zgolj zaradi resne krivde (naklep ali huda malomarnost); morebitni zahtevki iz naslova nemškega Zakona o odgovornosti za izdelek (Produkthaftungsgesetz) ne 
vzdržijo. S temi informacijami o izdelku so postale vse predhodne informacije o izdelku neveljavne.

Datum 21.03.2019

Uporaba in odmerjanje 
Pogoj:
Talno oblogo temeljito očistite z izdelkom Corridor® Unic Ultra 
S 707, nato odstranite umazanijo, talno oblogo sperite in po 
zadostnem sušenju premažite. 

Premaz: 
Čisto
Nanesite 2- do 3-krat. Vsak sloj se mora vmes posušiti. 

Čiščenje:
1 : 2 razredčeno z vodo 

Napotek
Zaščitite pred zmrzovanjem.
Pred obdelovanjem izklopite vire toplote (radiatorje, talno gretje itd.). Izogibajte 
se neposrednim sončnim žarkom. Čim natančnejše temeljito čiščenje in izpi-
ranje poroznih talnih oblog, kot je linolej, podpira lastnosti premaza. Enkratna, 
začasna izpostavljenost na površini brez mehanike je v primerjavi s komercial-
nimi razkužili (največ 15 minut neprekinjene obremenitve) preverjena in ne bo 
poškodovala površine premaza.

Dopolnilni izdelki
Unibuz G 235 - Nega z brisanjem na osnovi vodotopnih polimerov 
Total G 424 
Total Extra G 426 
Garuda HC 20 
Radana HC 42 
Corridor® Unic Ultra S 707 - Univerzalna čistila 
Corridor® Power Stripper S 708 - Visokozmogljiva univerzalna čistila 
Corridor® Dryex S 711 
Corridor® Basic S 720 
Corridor® Black S 739 - Črna disperzija 
Corridor® Spray S 770 
Corridor® Daily S 780 
Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Stavki o nevarnosti
brez oznake

Več varnostnih navodil najdete v varnostnem listu za izdelek Corridor® Glorin  
S 734 na strani www.buzil.com.

Oznaka GISBAU: GE 10

Številka izdelka*:
S734-0005R1
S734-0010R1
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