SILEREK BAKIM
Rutin temizleyici

UNIBUZ G 235

Suda çözünür polimer bazlı temizlik bakımı

Uygulama alanı

Ürün avantajları / özellikleri

■ PVC, kauçuk, linolyum, cilalı parke, mantar, yapay taş ve doğal taş gibi tüm
suya dayanıklı zemin döşemeleri için

■ Suda çözünür polimer bazlı
■ Evrensel olarak kullanılabilir
■ Tek işlemde temizler ve bakım yapar
■ Hızlı kurur ve iz bırakmaz
■ Katman oluşumsuz ipeksi matlık
■ FMPA DIN 18032/2‘ye göre spor zeminleri için kontrol edilmiştir
■ Temizlik otomatlarında kullanım için uygundur
■ Taze koku

Teknik veriler
pH Değeri

7

Ürün rengi

yeşil

Varıl*

1 l Şişe
10 l Bidon
200 l Fıçı
40 ml Poşet folyosu

INCI uyarınca içerik
maddeleri

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

* İpucu: Lütfen ürünlerin uluslararası kısmen kısıtlı olarak ulaşılabilir olduğunu dikkate alın. Müşteri
danışmanınızla görüşün.

www.buzil.com

SILEREK BAKIM
Rutin temizleyici

UNIBUZ G 235

Suda çözünür polimer bazlı temizlik bakımı
Uygulama ve dozlama
Rutin temizlik:
50 ml / 10 l su

Otomat temizliği:
50 - 150 ml / 10 l su

Bilgi
Her zaman soğuk su kullanın.
Otomatlarda kullanılması durumunda depo düzenli olarak temizlenmeli ve
yıkanmalıdır. Renk değişimleri veya farkları ürün kalitesini etkilememektedir.

Tamamlayıcı ürünler
Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200 - Taş zemin tam bakımı
Corridor® Glorin S 734 - Tam kapsamlı, kendinden parlaklık sağlayan dispersiyon
Corridor® Matt S 737 - Mat dispersiyon
Corridor® Black S 739 - Siyah dispersiyon
Corridor® Jewel S 741 - Güçlü dispersiyon

Zararlılık ifadesi
işaretsiz
Diğer güvenlik bilgileri için lütfen Unibuz G 235 ürününün www.buzil.com adresindeki güvenlik veri sayfasına bakın.
GISBAU kodu: GU 40
Ürün numarası*:
G235-0001
G235-0010
G235-0200
G235-K040

* İpucu: Lütfen ürünlerin uluslararası kısmen kısıtlı olarak ulaşılabilir olduğunu dikkate alın. Müşteri danışmanınızla görüşün.
Ürün bilgilerinde verdiğimiz bilgiler tecrübelerimize ve titiz araştırmalarımıza dayanmaktadır ve güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Fakat her bir farklı işlem, obje ve malzeme koşulunu tek tek kontrol etmemiz
ve etkilememiz mümkün değildir. Bu sebeple ürün bilgilerinde sadece genel işlem bilgileri verebilmekteyiz. Bu bağlamda çalışmanın kalitesi, uzman obje değerlendirmesi ve uygulayıcının yaptığı işleme bağlıdır.
Uygulayıcı emin olmadığı durumlarda, işlem yapılacak malzemenin Buzil ürünüyle olan uyumluluğunu göze çarpmayan bir yerde denemeli veya uygulamaya yönelik teknik bilgi almalıdır. Bilgi materyalimizde eksik
veya doğru olmayan bilgiler konusunda sorumluluk, sadece ağır suç (kasıt veya ağır ihmal) söz konusuyla alınır; ürün sorumluluk yasası uyarınca olası talep hakları saklıdır. Bu ürün bilgilendirmesinin yayınlanmasıyla
birlikte tüm önceki ürün bilgilendirmeleri geçerliliklerini yitirmiştir.
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