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Panaudojimo sritis 

■ Porėtoms ir sugeriančioms grindų dangoms pvz.: 
betoninėms, cementinėms ir magnio oksido. 

■ Ypatingai tinka senoms ir pažeistoms, daug kartų 
padengtoms linoleumo grindims.  

Produkto savybės ir privalumai 

■ Pailgina tarnavimo laiką, išsaugo spalvą 

■ Prasiskverbia giliai į poras 

■ Apsaugo poras nuo purvo skverbimosi ir yra pralaidi vandens garams 

■ Atspari alkoholiui ir dezinfekcinėms priemonėms 

■ Chemiškai netirpus 

■ Suriša dulkes 

■ Išsaugo spalvą 

■ Palengvina kasdieninį valymą 

■ Apsaugo paviršių nuo mechaninių pažeidimų  

 
 
 
 
 

 
Techniniai duomenys  

ph vertė 8 

Produkto spalva balta 

Talpos dydis* 10 l Kanistras 

Sudedamosios 

medžiagos pagal 

INCI 

AQUA, METHYLISOTHIAZOLINONE, SODIUM 

OXYMETHYLENE SULFOXYLATE, n-BUTYL- 

1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE, METHYLCHLO- 

ROISOTHIAZOLINONE, ETHOXYDIGLYCOL, 

SYNTHETIC WAX, TRIDECETH-8, POLYURE- 

THANE, TRIS(2-BUTOXYETHYL) PHOSPHATE, 

DIMETHYL MEA, FLUOROALKYLPOLYETHO- 

XYLATE, BENZISOTHIAZOLINONE 

INCI tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra 

* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad produktų kiekis užsienio šalyse kartais gali būti ribotas. Pasitarkite su 
savo konsultantu. 
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Naudojimas ir dozavimas 

Reikalavimas: 

Grindys turi būti po generalinio valymo, neutralizuotos 

(išvalytos nuo plėvelių) ir ant jų neturi likti paviršiaus 

aktyviųjų medžiagų. 

 
Pirmasis padengimas: 

Priemonė skiedžiama su vandeniu 1:1 ir tolygiai 

paskirstoma. Linoleumą dengti gryna priemone. 

Kiekvienas sluoksnis turi išdžiūti, po to 2 ir 3 sluoksnį 

denkite gryna priemone. 

Nuoroda 

Saugoti nuo šalčio. 

Prieš paruošiant grindis dengimui reikia išjungti visus šildymo ar 

kaitinimo prietaisus (radiatorius, grindų šildymą).  

Vengti tiesioginių saulės spindulių.  

Visada naudoti šaltą vandenį.  

 

 

Papildantys produktai  
Corridor® Crystal S 735 - Blizganti universali emulsija  
Corridor® Glorin S 734 - Blizganti dispersija 
Roca Dispers R 200 - Priežiūros priemonė akmens dangai 
Sunglorin G 145 - Blizganti emulsija 

Corridor® Complete S 732 - Blizganti dispersija  

Corridor®  Matt S 737 - Matinė dispersija 

Corridor®  Black S 739 - Juoda dispersija 
 

 

Pavojingumo frazės 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
 

Kitas saugos nuorodas skaitykite Corridor®  Basic S 720 saugos 

duomenų lape, internetiniame puslapyje www.buzil.de. 

GISBAU kodas: GE 10  

Prekės numeris*: 

S720-0010R1 
 
 
 
 

 
* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad produktų kiekis užsienio šalyse kartais gali būti ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu. 

Mūsų informacijoje apie gaminį pateikiami duomenys grindžiami mūsų patirtimi bei kruopščiais tyrimais ir atitinka šiandieninį  mūsų žinių lygį. Tačiau mes negalime patikrinti kiekvieno atvejo, kokią įtaką daro įvairios 
naudojimo, objekto ir medžiagų sąlygos. Todėl informacijoje apie gaminį galime pateikti tik bendrojo pobūdžio naudojimo instrukcijas. Todėl darbo kokybė priklauso nuo profesionalaus objekto įvertinimo, kurį 
atlieka naudotojas. Dvejojant, pastarasis privalo medžiagą, kuri bus apdirbama Buzil gaminiu, visada patikrinti mažiau matomoje vietoje arba techniniais klausimais pasikonsultuoti su pardavėju. Atsakomybę už 
nepilnus ar neteisingus mūsų informacijos apie gaminį duomenis nešame tik grubaus prasižengimo atveju; bet kokios pretenzijos, kylančios  iš atsakomybės už gaminius su trūkumais įstatymo ir toliau taikomos. 
Pateikus šią informaciją apie gaminį visa ankstesnė informacija apie gaminį netenka galios. 
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Gamintojas: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG                                           Importuotojas: UAB Ofnis 
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880                        Naugarduko g. 29 LT-03227 Vilnius Tel. +37052333218 Faks. +37052332484 
E-mail: info@buzil.de  www.buzil.com                                                                                                   El. paštas info@ofnis.lt  www.ofnis.lt 
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