VALYMO PRIEMONĖ
Buitinis valiklis

UNIBUZ G 235

Valymo priemonė vandenyje tirpstančių polimerų pagrindu

Naudojimo sritis

Produkto savybės / privalumai

■ Visoms vandeniui atsparioms grindų dangoms, pvz., PVC, kaučiukui,
linoleumui, lakuotam parketui ir kamščiui, betono plytelėms ir natūraliam
akmeniui

■ Vandenyje tirpstančių polimerų pagrindu
■ Universalaus naudojimo
■ Valymas ir apsauga
■ Greitai džiūsta ir nepalieka dryžių
■ Šilkinis matinis blizgesys ir jokių nepageidaujamų sluoksnių
■ Patvirtintas pagal mokslinių tyrimų ir analizės asociacijos standartą FMPA
DIN 18032/2, tinkamas sporto aikštelių grindims
■ Galima naudoti valymo mašinose
■ Šviežias aromatas

Techniniai duomenys
pH-rodiklis

7

Produkto spalva

žalias

Tara*

1 l Butelis
10 l Kanistras
200 l Konteineris
40 ml Plastikinis maišelis

Sudedamosios dalys
pagal INCI

AQUA, DECETH-8, ALCOHOL, ETHOXYDIGLYCOL, SODIUM LAURETH SULFATE,
POLYACRYLATE, POLYCARBOXYLATE,
DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE,
COLORANT, ETHANOLAMINE, DIMETHICONE,
MEK, DIETHYLHEXYL MALEATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, BENZYL ALCOHOL,
LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL,
COUMARIN, CINNAMYL ALCOHOL

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su
konsultantu.

www.buzil.com

VALYMO PRIEMONĖ
Buitinis valiklis

UNIBUZ G 235

Valymo priemonė vandenyje tirpstančių polimerų pagrindu
Naudojimas ir dozavimas
Kasdienis valymas:
50 ml / 10 l vandens

Automatinis valymas:
50 - 150 ml / 10 l vandens

Nuoroda
Naudokite tik šaltą vandenį.
Naudojant įrenginiuose, rezervuarus būtina reguliariai valyti ir plauti. Spalvų
pakitimai arba skirtumai neturi įtakos produkto kokybei.

Papildomi produktai
Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200 - Visapusė akmens grindų priežiūra
Corridor® Glorin S 734 - Visapusišką blizgesį suteikianti dispersija
Corridor® Matt S 737 - Matinė dispersija
Corridor® Black S 739 - Juoda dispersija
Corridor® Jewel S 741 - Efektyvi dispersija

Pavojingumo frazės
nepažymėta
Daugiau saugos nurodymų rasite saugos duomenų lape, skirtame Unibuz G
235 svetainėje www.buzil.com.
GISBAU kodas: GU 40
Prekės numeris*:
G235-0001
G235-0010
G235-0200
G235-K040

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.
Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl
informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo
patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant
grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.
Data 14.11.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

