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Domeniu de utilizare
■	 Pentru utilizarea în instituții publice, instituții sociale de instruire și 

administrații

■	 Pentru pardoseli precum PVC, cauciuc, linoleum, piatră, parchet și plută 
impermeabilizate

Avantaje/caracteristici ale produsului
■	 Capacitate foarte bună de dispersare

■	 Uscare rapidă

■	 Permite repararea fără preparare

■	 Adecvat pentru refacerea stratului de întreținere

■	 Poate fi utilizat pentru îngrijire prin ștergere

■	 Adecvat pentru curățare

■	 Se poate lustrui cu mașină de înaltă viteză

■	 Verificat conform FMPA DIN 18032/2 pentru podelele sălilor de sport

Date tehnice
pH-Valoare 8,5
Culoare produs biały
Ambalaj* 1 l Sticlă

5 l Canistră

* Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Dis-
cutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.

CORRIDOR® COMPLETE S 732
Emulsie pentru lustruire cu utilizări multiple
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* Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Discutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.

Datele din informațiile noastre despre produs se bazează pe experiențele și pe cercetările noastre atente, și corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre. Condițiile diferite legate de prelucrare, obiecte și 
materiale nu pot fi însă verificate și influențate de noi în detaliu. Din acest motiv, informațiile noastre despre produs pot conține doar indicații generale de prelucrare. De aceea, calitatea lucrării depinde de evaluarea 
de specialitate a obiectului și de prelucrarea de către utilizator. În cazul în care acesta are dubii, el este obligat să verifice întotdeauna compatibilitatea materialului de tratat cu produsul Buzil într-un loc ascuns 
vederii sau să obțină consiliere privind utilizarea produsului. Răspunderea pentru informațiile incomplete sau incorecte din materialele noastre informative poate fi asumată doar în caz de culpă gravă (intenție sau 
neglijență gravă); rămân neatinse eventualele pretenții rezultate din Legea privind răspunderea pentru produse. Prin aceste informații despre produs, toate informațiile anterioare despre produs își pierd valabilitatea.
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Utilizare și dozare 
Îngrijire prin ștergere: 
150 ml/10 l apă 

Agenți de curățare: 
1:1 cu apă 

Condiție:  
Pardoseală curățată bine, clătită cu apă curată și uscată. 
Pardoseala nu trebuie să prezinte urme de agenți tensioactivi.

Aplicare: 
Nediluat
Se aplică de 2-3 ori. Fiecare strat trebuie să se usuce separat.

Pe pardoseli absorbante, ca de exemplu pardoseli vechi din 
linoleum, se recomandă aplicarea în prealabil a Corridor® 
Basic S 720. Utilizarea Corridor® Basic S 720 îmbunătățește 
semnificativ aspectul, rezistența, precum și aderența Corridor® 
Complete S 732 pe aceste podele.

Indicaţie
Protejați împotriva înghețului. Opriți sursele de căldură înainte de prelucrare 
(radiatoare, încălzire prin pardoseală etc.). Evitați expunerea la lumina directă 
a soarelui. Utilizați numai apă rece. Modificările sau diferențele de culoare nu 
influențează calitatea produsului.

Produse complementare
Corridor® Unic Ultra S 707 - Detergent de bază universal 
Corridor® Basic S 720 
Corridor® Daily S 780

Fraze de pericol
fără etichetă

Vă rugăm să extrageți indicații suplimentare privind siguranța din fișa cu date 
de securitate a Corridor® Complete S 732 de la www.buzil.com.

Cod GISBAU: GE 10

Număr articol*:
S732-0001RA
S732-0005RA
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