ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΌ ΕΙΔΏΝ ΥΓΙΕΙΝΉΣ
Απορρυπαντικό συντήρησης

BUCAL G 468

Απορρυπαντικό συντήρησης χώρων υγιεινής, χωρίς οξέα

Πεδίο χρήσης

Πλεονεκτήματα/ιδιότητες προϊόντος

■ Σε όλους τους χώρους που έρχονται σε επαφή με υγρά και τους χώρους
υγιεινής

■ Αποσμητικό με φρέσκο άρωμα και ενεργό αναστολέα οσμών

■ Ευαίσθητα στα οξέα υλικά, π.χ. εμαγιέ, αλουμίνιο, ορείχαλκος, μάρμαρο,
ασβεστούχα κελύφη οστρακοειδών κλπ.
■ Ανθεκτικές στο νερό επιφάνειες και δάπεδα

■ Στεγνώνει χωρίς ίχνη, χωρίς συμπληρωματικό στέγνωμα χάρη στην
υδροαπωθητική δράση
■ Η τακτική χρήση αποτρέπει της συσσώρευση αλάτων

■ Για χρήση σε περιοχές με μαλακό νερό

■ Αφαιρεί το λίπος του δέρματος, τα υπολείμματα σαπουνιού και το σαπούνι
ασβέστη γρήγορα και αποτελεσματικά

■ Τουαλέτες Waterless

■ Φιλικό προς το υλικό με καλό εφέ καθαρισμού

Τεχνικά στοιχεία
Τιμή pH

5

Χρώμα προϊόντος

κόκκινο

Συσκευασία*

1 l Φιάλη
10 l Κάνιστρο

Συστατικά στοιχεία
κατά INCI

AQUA, DECETH-8, POLYPHOSPHONATE,
PARFUM, COLORANT, CITRAL, GERANIOL,
CITRONELLOL, LIMONENE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,
CITRIC ACID

* Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη την μερικώς περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε ορισμένες
χώρες. Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πελατών.

www.buzil.com
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Απορρυπαντικό συντήρησης χώρων υγιεινής, χωρίς οξέα
Χρήση και δοσομέτρηση
Καθαρισμός συντήρησης:
50 - 100 ml / 10 l νερού

Καθαρισμός συντήρησης:
50 - 100 ml / 10 l νερού

Αφροποιητής:
1:5 έως 1:10 με νερό

Καθαρισμός με ψεκασμό:
50 ml / 600 ml νερού

Υπόδειξη
χρησιμοποιείτε πάντοτε κρύο νερό. Δεν είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό
ακρυλικού γυαλιού. Μακριά από παιδιά. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777.
Τα διαλύματα εφαρμογής πρέπει να χρησιμοποιούνται το αργότερα εντός
24 ωρών από την προετοιμασία τους. Οι αλλοιώσεις και διαφοροποιήσεις
χρώματος δεν έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα του προϊόντος.

Συμπληρωματικά προϊόντα
Bucasan® Sanibreeze G 454 - Απολυμαντικό καθαριστικό με βάση το οξύ με
αναστολέα οσμών
Bucalex® G 460 - Παχύρρευστο απορρυπαντικό αρχικού καθαρισμού ειδών
υγιεινής σε βάση φωσφορικού οξέος
Buz® Contracalc G 461 - Ρευστό, άχρωμο καθαριστικό αλάτων και προϊόν
αρχικού καθαρισμού ειδών υγιεινής σε βάση φωσφορικού οξέος
Bucasan® Clear G 463 - καθαριστικό υγειονομικής συντήρησης με αναστολέα
οσμών και ιδιαίτερα αποτελεσματικό συνδυασμό καθαριστικών ουσιών,
άχρωμο
Drizzle® Red7 SP 40
Bucasan® Trendy T 464 - Απορρυπαντικό συντήρησης χώρων υγιεινής με
βάση το αμιδοσουλφονικό οξύ, με έντονο άρωμα

Δηλώσεις επικινδυνότητας
δεν απαιτείται χαρακτηρισμός
Περισσότερες υποδείξεις ασφαλείας θα βρείτε στο φυλλάδιο στοιχείων
ασφαλείας του Bucal G 468 στο www.buzil.com.
Κωδικός GISBAU: GU 40
Κωδικός προϊόντος*:
G468-0001RA
G468-0010RA

* Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη την μερικώς περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε ορισμένες χώρες. Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πελατών.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στις πληροφορίες προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία μας και τους προσεκτικούς ελέγχους ενώ ανταποκρίνονται στο υφιστάμενο επίπεδο γνώσεων. Ωστόσο, δεν μπορούμε
να εξετάσουμε μεμονωμένα και να επηρεάσουμε τις διάφορες συνθήκες επεξεργασίας, υλικών και χρήσεων. Για τον λόγο αυτό μπορούμε μόνο να δώσουμε γενικές υποδείξεις επεξεργασίας στις πληροφορίες
προϊόντος. Η ποιότητα της εργασίας εξαρτάται από την αντικειμενική αξιολόγηση του έργου και την επεξεργασία από τον χρήστη. Σε περίπτωση αμφιβολιών ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγχει πάντοτε
τη συμβατότητα του προς επεξεργασία υλικού με το προϊόν Buzil σε κάποιο μη ορατό σημείο ή να ζητήσει τεχνικές συμβουλές για την εφαρμογή. Για εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία σε αυτό το ενημερωτικό υλικό
φέρουμε ευθύνη μόνο σε περίπτωση υπαιτιότητας (από πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια). Τυχόν αξιώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί ευθύνης ελαττωματικών προϊόντων διατηρούνται ανεπηρέαστες. Με
τις παρούσες πληροφορίες προϊόντος παύουν να ισχύουν όλες οι προηγούμενες πληροφορίες προϊόντος.
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