НЕГА СО БРИШЕЊЕ
Средство за чистење и одржување

UNIBUZ G 235

Нега со бришење на основа на полимери што се раствораат во вода

Подрачје на примена

Предности/особини на производот

■ За сите водоотпорни подни облоги, како на пр. PVC, гума, линолеум,
запечатен паркет и плута, бетонски камен и природен камен

■ На база на полимери што се растворливи во вода
■ Универзално применливо
■ Чисти и негува во еден работен чекор
■ Се суши брзо и без траги
■ Свилен мат сјај без слоеви
■ Тестирано според FMPA DIN 18032/2 за спортски подови
■ Погодно за примена во машини за чистење
■ Свеж мирис

Технички податоци
pH-вредност

7

Боја на производот

зелена

Сад*

1 l Шише
10 l Сад
200 l Буре
40 ml Фолија за кеса

Состојки според
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

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите.
Разговарајте со советникот за клиенти.

www.buzil.com
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Примена и дозирање
Чистење и одржување:
50 ml / 10 l вода

Чистење автомати:
50 - 150 ml / 10 l вода

Напомена
Секогаш користете студена вода.
При користење во автомати, резервоарите треба редовно да се чистат и
мијат. Промените или разликите во бојата немаат влијание врз квалитетот
на производот.

Дополнителни производи
Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200
Corridor® Glorin S 734 - Самораспрснување насекаде со сјај
Corridor® Matt S 737 - Мат распрснување
Corridor® Black S 739
Corridor® Jewel S 741 - Распрснување со висок квалитет

Напомени за опасност
без ознака
Дополнителните безбедносни напомени погледнете ги во безбедносниот
лист Unibuz G 235 на www.buzil.com.
GISBAU-код: GU 40
Број на производот*:
G235-0001
G235-0010
G235-0200
G235-K040

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.
Податоците во нашите информации за производот се засноваат на нашите искуства и грижливите истражувања и му соодветствуваат на нашето денешно ниво на знаење. Сепак, не може да ги
провериме во детали различните услови на обработка, како и објектните и материјалните услови, ниту, пак, да влијаеме врз нив. Според тоа, можеме да дадеме општи упатства за обработка
во информациите за производот. Затоа, квалитетот на работата зависи од стручната проценка на објектот и обработка од страна на корисникот. Во случај на сомнеж, тој е должен секогаш да ја
проверува компатибилноста на материјалот што треба да се третира со производот Buzil на незабележливо место или да побара технички совет. Одговорност за нецелосни или неточни информации
во нашиот информативен материјал постои само во случај на груба грешка (намера или голема небрежност); сите побарувања што произлегуваат од Законот за одговорност за производи остануваат
непроменети. Со оваа информација за производот, сите претходни информации за производот ја губат својата важност.
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