Środek myjąco-pielęgnujący
Czyszczenie bieżące

SUWI GLANZ G 210

Środek myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów nierozpuszczalnych w wodzie
oraz wosków

Zakres zastosowania

Zalety i właściwości produktu

■ Odporne na działanie wody, wyługowane wykładziny podłogowe

■ Na bazie polimerów nierozpuszczalnych wodzie i wosków

■ Niezabezpieczony, woskowany i olejowany parkiet

■ Duża zdolność wypełniania i wysoki połysk

■ Marmur, wyrób betonowy o obrobionej powierzchni, klinkier,
terakota

■ Pozostawia cienki odporny na działanie niekorzystnych czynników
film ochronny
■ Odpowiedni do oczyszczaczy
■ Pielęgnuje, bardzo dobrze myjąc
■ Do zastosowania w automatach myjących
■ Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny jednotarczowej
■ Przyjemny zapach

Dane techniczne
Wartość pH

9,5

Kolor produktu

zielony

Pojemność*

1 l butelka

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

www.buzil.com

Środek myjąco-pielęgnujący
Czyszczenie bieżące

SUWI GLANZ G 210

Środek myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów nierozpuszczalnych w wodzie
oraz wosków
Zastosowanie i dozowanie

Uwaga

Automat:
100 ml / 10 l wody

Używać zawsze zimnej wody. Chronić przed mrozem.
Zawsze używać zimnej wody. Przy używaniu maszyn czyszczących
regularnie myć i płukać zbiorniki.

Metoda natryskowa:
od 1:1 do 1:3 z wodą

Produkty uzupełniające

Czyszczenie bieżące:
50 ml / 10 l wody
Warstwy ochronne:
1:1 z wodą

Buzilin G 320 - Płynny wosk do podłóg
Parquet Stripper G 400 - Środek do czyszczenia gruntownego podłóg
drewnianych na bazie rozpuszczalników

Zwroty określające zagrożenie
H319	Działa drażniąco na oczy.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki
preparatu niebezpiecznego do produktu Suwi Glanz G 210 n uniwersalny środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.
Kod GISBAU: GU 70
Numer artykułu*:
G210-0001R1

* 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 zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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