KOPŠANAS LĪDZEKLIS
Ikdienas tīrīšanas līdzeklis

UNIBUZ G 235

Kopšanas līdzeklis uz ūdenī šķīstošu polimēru bāzes

Lietošanas zona

Produkta priekšrocības/īpašības

■ Paredzēts visa veida ūdensizturīgiem grīdas segumiem kā, piemēram,
PVC, kaučukam, linolejam, lakotam parketam un korķim, betona bloku un
dabīgā akmens segumiem

■ Uz ūdenī šķīstošu polimēru bāzes
■ Universāls pielietojums
■ Tīrīšana un kopšana vienā piegājienā
■ Ātri žūstošs, neatstāj švīkas
■ Zīdaini matēts spīdums bez kārtu struktūras
■ Pārbaudīts atbilstoši FMPA DIN 18032/2 attiecībā uz sporta zāļu grīdām
■ Piemērots lietošanai tīrīšanas un uzkopšanas iekārtās
■ Svaigs aromāts

Tehniskie dati
pH vērtība

7

Produkta krāsa

zaļš

Iepakojumi*

1 l Pudele
10 l Kārba
200 l Muca
40 ml Plēves iepakojums

Sastāvdaļas atbilstoši AQUA, DECETH-8, ALCOHOL, ETHOXYINCI
DIGLYCOL, 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
* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu
konsultantu.

www.buzil.com
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Kopšanas līdzeklis uz ūdenī šķīstošu polimēru bāzes
Lietošana un dozēšana
Ikdienas tīrīšana:
50 ml / 10 l ūdens

Tīrīšana, izmantojot tīrīšanas iekārtas:
50 - 150 ml / 10 l ūdens

Lūdzu, ņemiet vērā
Vienmēr lietojiet aukstu ūdeni.
Lietojot tīrīšanas un uzkopšanas iekārtās, tvertnes ir regulāri jāiztīra un
jāizskalo. Modificările sau diferențele de culoare nu influențează calitatea
produsului.

Papildinošie produkti
Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200 - Akmens grīdu intensīvā kopšana
Corridor® Glorin S 734 - Universāla sava spīduma izkliede
Corridor® Matt S 737 - Matēta izkliede
Corridor® Black S 739 - Melna dispersijas krāsa
Corridor® Jewel S 741 - Intensīva izkliede

Brīdinājuma uzraksti
marķējums nav nepieciešams
Citus drošības norādījumus skatiet Unibuz G 235 drošības datu lapā vietnē
www.buzil.com.
GISBAU produkta kods: GU 40
Artikula numurs*:
G235-0001
G235-0010
G235-0200
G235-K040

* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.
Mūsu produktu informācijā ietvertie dati balstās mūsu pieredzē un rūpīgos pētījumos un tie atbilst pašreizējam zināšanu stāvoklim. Tomēr mēs nespējam pārbaudīt un ietekmēt visus atšķirīgos lietošanas paradumus
un priekšmetu un materiālu īpatnības. Tādēļ produktu informācijā varam norādīt tikai vispārējus lietošanas norādījumus. Līdz ar to darba kvalitāte ir atkarīga no objektu profesionālā izvērtējuma un apstrādes veida.
Šaubu gadījumā lietotājam jāpārbauda apstrādājamā materiāla saderība ar Buzil produktu, uzklājot to neuzkrītošā vietā, vai jākonsultējas par produktu tehnisko lietojumu. Atbildība par nepilnīgu vai nepatiesu
informāciju mūsu informatīvajā materiālā pastāv tikai rupjas kļūdas gadījumā (ļaunprātība vai rupja nolaidība), jebkādas prasības, kas izriet no likuma par produktu atbildību, paliek neskartas. Ar šo publicētu produktu
informāciju spēku zaudē visa agrāk publicētā produktu informācija.
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