AVTORKNING/VÅRD
Underhållsrengöring

UNIBUZ G 235

Rengörings- och skötselmedel på vattenlöslig polymerbas

Tillämpningsområde

Produktens fördelar/egenskaper

■ Vattenbeständiga golvbeläggningar som exempelvis PVC, rågummi, linoleum, förseglad parkett och kork, byggnadssten samt natursten

■ Baserat på vattenlösliga polymerer
■ Kan användas överallt
■ Rengör och vårdar på samma gång
■ Snabbtorkande och strimfritt
■ Sidenmatt glans utan skiktbildning
■ Godkänt enligt FMPA DIN 18032/2 för idrottsgolv
■ Lämpat för användning med städmaskiner
■ Frisk doft

Tekniska data
pH-värde

7

Produktfärg

grön

Förpackning*

1 l flaska
10 l dunk
200 l fat
40 ml påse

Innehållsförteckning
enligt 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

* Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.
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AVTORKNING/VÅRD
Underhållsrengöring

UNIBUZ G 235

Rengörings- och skötselmedel på vattenlöslig polymerbas
Användning och dosering
Underhållsrengöring:
50 ml / 10 l vatten

Rengöring med städmaskin:
50 - 150 ml / 10 l vatten

Hänvisning
Använd alltid kallt vatten.
Vid användning med rengöringsmaskiner ska behållarna rengöras och sköljas
regelbundet. Färgförändringar eller färgskillnader har ingen inverkan på
produktkvaliteten.

Kompletterande produkter
Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200 - Komplett stengolvsunderhåll
Corridor® Glorin S 734 - Allround-självglansdispersion
Corridor® Matt S 737 - Matt dispersion
Corridor® Black S 739 - Svart dispersion
Corridor® Jewel S 741 - Högeffektiv dispersion

Faroangivelser
Inte klassificerad
Ytterligare säkerhetsanvisningar hittar du i säkerhetsdatabladet för Unibuz G
235 som finns på www.buzil.com.
GISBAU-kod: GU 40
Artikelnummer*:
G235-0001
G235-0010
G235-0200
G235-K040

* Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.
Uppgifterna i våra produktinformationsblad grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar och motsvarar den kunskap vi har i dag. Vi kan dock inte kontrollera och påverka alla olika förutsättningar
i detalj när det gäller användning, material och de lokaler där produkten ska användas. Därför kan vi endast ge allmänna användningsinstruktioner i produktinformationen. Kvaliteten på arbetet beror därför på
användarens fackmannamässiga bedömning av de lokaler där produkten ska användas och hur användaren hanterar produkten. Vid tveksamheter måste användaren alltid kontrollera kompatibiliteten mellan det
material som ska behandlas och Buzilprodukten på en dold yta eller inhämta användarteknisk rådgivning. Vi tar endast ansvar för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vårt informationsmaterial vid grov oaktsamhet
(på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet). Eventuella krav enligt produktansvarslagen påverkas ej. Denna produktinformation ersätter alla tidigare versioner.
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