Vloerreiniger
Stripper

TOTAL G 424

Basis reiniger, sterk alkalische

Toepassingsgebieden

Productvoordelen en eigenschappen

■ Alkali- en waterbestendige harde vloeren zoals pvc, steen (ongepoleerd), klinkers en plavuizen

■ Zeer goed oplossend vermogen
■ Lost hardnekkig vuil op
■ Voor gebruik in de reinigingsautomaat schuimarm
■ Hoogalkalisch
■ Zeer goede bevochtigingseigenschappen
■ Aangename geur

Technische gegevens
pH-waarde

14

Productkleur

geel

Verpakking*

10 l jerrycan

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal
beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.

www.buzil.com

Vloerreiniger
Stripper

TOTAL G 424

Basis reiniger, sterk alkalische
Toepassing en dosering
1 - 3 l / 10 l water
Oplossing verdelen over de vloer en ongeveer 10
minuten laten inwerken. Niet laten drogen. Aansluitend
strippen met eenschijfmachine of reinigingsautomaat
en geschikte pad.
Verwijder het vuil met een waterzuiger. Spoel de vloer
vervolgens grondig na met schoon water.

Advies
Altijd koud water gebruiken. Controleer de vloer voor gebruik op
kleurechtheid.
Niet geschikt voor alkaligevoelige vloeroppervlakken zoals linoleum,
rubber, onbewerkt hout, kurk, kalksteen (bijv. marmer en terrazzo).
Bij gebruik van machines dienen de tanks regelmatig gereinigd en
gespoeld te worden.

Aanvullende producten
Corridor® Matt S 737 - Dispersie, mat
Total Extra G 426 - Sterk alkalische en snelwerkende basisreiniger
Corridor® Crystal S 735 - Multifunctionele emulsie, glanzend
Corridor® Glorin S 734 - Allround zelfglanzende dispersie
Sunglorin G 145 - Zelfglansemulsie
Corridor® Power Stripper S 708 - High-performance algemene basisreiniger
Corridor® Black S 739 - Zwarte dispersie

Gevarenaanduidingen
H290
H314

Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor
Total G 424 op www.buzil.nl.
GISBAU-Code: GG 80
Artikelnummer*:
G424-0010R1

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.
De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en
het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het
werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te
controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele
aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
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