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Panaudojimo sritis 

■ Tinka naudoti ligoninėse, pensionatuose ir patalpose, kuriose 
naudojamos dezinfekcinės priemonės 

■ Sporto salėse 

■ Dengiamoms ir vandeniui atsparioms grindų dangoms pvz.: PVC, 
Linoleumui ir kaučiukui 

■ Poliuretanu padengtoms grindims 

Produkto privalumai ir savybės 

■ Šilkinio matinio atspalvio 

■ Atspari paviršių dezinfekavimo priemonėms 

■ Patvirtinta pagal mokslinių tyrimų ir analizės asociacijos standartą FMPA DIN 
18032/2, tinkama sporto aikštelių grindims 

■ Atsparumas slydimui pagal DIN 51131 

■ Be metalo druskų 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techniniai duomenys 

pH vertė 7,5 

Produkto spalva balta smėlio  

Talpos dydis* 10 l Kanistras 

Sudedamosios 

medžiagos pagal 

AQUA, POLYACRYLATE, ETHOXYDIGLYCOL, 

INCI SYNTHETIC WAX, TRIS(2-BUTOXYETHYL) 

 PHOSPHONATE, LAURETH-7, FLUOROALKYLPO- 

 LYETHOXYLATE, POLYPHENYL DIMETHICONE, 

 METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZO- 

 LINONE, PARFUM, AMMONIUM HYDROXIDE, 

 DIETHYL ETHANOLAMINE, SODIUM OXYMETHY- 

 LENE SULFOXYLATE, QUARTZ 
 

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

Reikalavimai: 

Grindys išvalytos nuo plėvelių, perplautos ir sausos. 

 
Padengimas:  

dengiama gryna priemone 2-3 kartus. 

Padengimui naudokite  mikropluošto šluostę, kad gautumėte  

tolygų, be dryžių vaizdą. Kiekvienas sluoksnis turi išdžiūti.   

Nuoroda 

Prieš naudojant gerai suplakti. Saugoti nuo šalčio. 

Prieš apdorojimą išjunkite šilumos šaltinius (radiatorius, grindų šildymą ir 

pan.) Vengti tiesioginių saulės spindulių. Kuo geriau bus išvalytos ir 

praplautos porėtos grindų dangos pvz.: linoleumas, tuo geresnėmis 

savybėmis pasižymės padengtas sluoksnis. Išbandyta, kad vienkartinis, 

trumpas paviršiaus apdorojimas be mechaninių priemonių, palyginti su 

kitomis prekyboje esančiomis dezinfekcijos priemonėmis  (ilgiausias 

15 minučių trukmės poveikis), nepažeidžia dangos paviršiaus.  

 

 

Papildantys produktai 

Unibuz G 235 - Valymo priemonė vandenyje tirpstančių polimerų pagrindu  

Total G 424 - Stiprus šarminis valiklis 

Total Extra G 426 - Stiprus šarminis, greitai veikiantis valiklis           

Garuda HC 20 - Stipri valymo priemonė tirpstančių vandenyje polimerų 

pagrindu 

Radana HC 42 - Stipri valymo priemonė 

Corridor®  Unic Ultra S 707 – Universali valymo priemonė šalinanti plėveles 

Corridor® Power Stripper S 708 - Stipri universali valymo priemonė 

Corridor®  Dryex S 711 - Naudojimui paruošta neutrali valymo priemonė 

Corridor®  Basic S 720 - Porų užpildas ir gruntas 

Corridor®  Black S 739 - Juoda dispersija 

Corridor® Spray S 770 - Naudojimui paruoštas purškiamas valiklis ir 

restauratorius 

Corridor® Daily S 780 - Valymo priemonė vandenyje tirpstančių polimerų 

pagrindu 

Corridor®  Cibreeze Wipe S 790 - Valymo priemonė su kvapų šalinimu  

 

Pavojingumo frazės 

Neprivalomas ženklinti 

Kitas saugos nuorodas skaitykite Corridor®  Matt S 737 saugos duomenų lape, 

internetiniame puslapyje www.buzil.de. 

GISBAU kodas: GE 10 

Prekės numeris*: 

S737-0010

 
* 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. 

Data 2019 03 21  
 

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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