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Powłoki zabezpieczające
Powłoka Podłogowa

SUNGLORIN G 145
Emulsja samonabłyszczająca

Zakres zastosowania
■	 do nadających się do powlekania i wodoodpornych wykładzin 

podłogowych, np. do zabezpieczonego parkietu, linoleum, PCw i 
kauczuku

■	 kamienie naturalne i sztuczne

Zalety i właściwości produktu
■	 Stosowany jako środek myjąco-pielęgnujący

■	 łatwy w usuwaniu

■	 Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny jednotarczowej

■	 dobra rozlewność

■	 antypoślizgowa zgodnie z dIN 51131

■	 odpowiednia do oczyszczaczy

Dane techniczne
wartość pH 9
kolor produktu biały
Pojemność* 1 l butelka 

10 l kanister
* wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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SUNGLORIN G 145
Emulsja samonabłyszczająca

Zastosowanie i dozowanie
Środek myjąco-pielęgnujący:
100 - 200 ml / 10 l wody
Na nawierzchniach lakierowanych: 
100 - 150 ml/10 l wody
Na nawierzchniach nie lakierowanych: 
150 - 200 ml/10 l wody
warunek:
gruntownie wyczyszczona, spłukana i sucha 
wykładzina podłogowa. Na powierzchni nie może być 
środków powierzchniowo czynnych.

Nanoszenie powłoki: 
Nierozcieńczany
Za pomocą mopa lub zbieraka nanieść 2–3 razy 
cienką warstwę bez rozcieńczania. Na koniec 
pozostawić do wyschnięcia. Powtórzyć czynność 
dwukrotnie.
oczyszczacze: 
1:1 z wodą
Na płytki kamienne nanieść środek rozcieńczony 
wodą 1:1. Pozostawić do wyschnięcia i na koniec 
wypolerować za pomocą maszyny jednotarczowej i 
pada do polerowania.

Produkty uzupełniające
Corridor® Spray S 770 - Środek do polerowania metodą natryskową stosowany 
do odnawiania filmu 
Corridor® dryex S 711 - gotowy do użycia środek do czyszczenia na sucho o 
neutralnym pH 
Corridor® Basic S 720 - wypełniacz porów i środek gruntujący 
Unibuz g 235 - Środek myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów rozupuszczal-
nych w wodzie 
Total g 424 - Środek do gruntownego czyszczenia o wysokim odczynie zasa-
dowym 
Corridor® Cibreeze wipe S 790 - Środek do codziennego mycia podłóg o 
działaniu myjąco-pielęgnującym i neutralizującym zapachy 
Corridor® daily S 780 - Środek czyszcząco-pielęgnujący na bazie polimerów 
rozpuszczalnych w wodzie 
garuda HC 20 - Superkoncentrat myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów 
rozpuszczalnych w wodzie 
Corridor® Power Stripper S 708 - Uniwersalny stripper o wyjątkowej sile działania 
Corridor® Unic Ultra S 707 - Uniwersalny środek do czyszczenia gruntownego 
Radana HC 42 - Uniwersalny superkoncentrat do czyszczenia gruntownego 
Total Extra g 426 - Silnie alkaliczny i szybko działający środek do gruntownego 
czyszczenia

Zwroty określające zagrożenie
brak obowiązku klasyfikacji
EUH208  Zawiera kalafonia. Może powodować wystąpienie reakcji 
 alergicznej.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki 
preparatu niebezpiecznego do produktu Sunglorin g 145 n uniwersalny 
środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

kod gISBaU: gE 10

Numer artykułu*:
g145-0001Vd | g145-0010R1

* wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech 
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem 
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. w przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub 
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamier-
zone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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Uwaga
Chronić przed mrozem.
Przed czyszczeniem należy wyłączyć źródła ciepła (grzejniki, ogrzewa-
nie połogowe itp.). 
Unikać wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Zawsze używać zimnej wody.


