Čisticí prostředek na podlahy
Základní čisticí prostředek

TOTAL G 424

Vysoce alkalický základní čisticí prostředek

Oblast použití

Výhody/vlastnosti produktu

■ Tvrdé podlahové krytiny odolné proti alkáliím a vodě jako je PVC,
kámen (neleštěný), kabřincové a hliněné dlaždice

■ Velmi dobrá schopnost rozpouštět film
■ Rozpouští odolná znečištění
■ Pro použití v čisticích automatech
■ Nepěnivý
■ Vysoce alkalický
■ Velmi dobrá smáčivost
■ Příjemná vůně

Technická data
Hodnota pH

14

Barva produktu

žlutý

Obal*

10 l kanystr

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým
poradcem.

www.buzil.com

Čisticí prostředek na podlahy
Základní čisticí prostředek

TOTAL G 424

Vysoce alkalický základní čisticí prostředek
Použití a dávkování
1 - 3 l / 10 l vody
Roztok rozetřete na podlahu a nechte cca 10 minut
působit. Nenechte zaschnout. Nakonec důkladně
vyčistěte pomocí jednokotoučového stroje, resp.
čisticího automatu a pomocí vhodného padu.
Znečištěnou tekutinu odstraňte vodním vysavačem.
Poté podlahovou krytinu bohatě omyjte čistou vodou.

Upozornění
Vždy používat studenou vodu. Před použitím zkontrolovat stálobarevnost krytiny.
Není vhodný na podlahové krytiny citlivé vůči alkáliím jako linoleum,
kaučuk, čisté dřevo, korek, vápenec jako
např. mramor a terrazzo.
Při používání v automatu by se měly nádrže pravidelně čistit a mýt.

Doplňující produkty
Corridor® Matt S 737 - Matná disperze
Total Extra G 426 - Vysoce alkalický a rychle působící základní čisticí
prostředek
Corridor® Crystal S 735 - Třpytivá víceúčelová emulze
Corridor® Glorin S 734 - Univerzální disperze se samolešticí schopností
Sunglorin G 145 - Povrchová úprava podlah, samolešticí emulze
Corridor® Power Stripper S 708 - Vysoce výkonný základní čisticí
prostředek na podlahy
Corridor® Black S 739 - Černá disperze

Standardní věty o nebezpečnosti
H290
H314

Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k
Total G 424 na www.buzil.com.
Kód GISBAU: GG 80
Číslo položky*:
G424-0010R1

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.
Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování
uživatelem. V případě pochybnosti je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za
neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.
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