SANITĀRO TELPU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
Ikdienas tīrīšanas līdzeklis

BUCAL G 468

Skābi nesaturošs sanitārā mezgla tīrīšanas līdzeklis

Lietošanas zona

Produkta priekšrocības/īpašības

■ Visām mitrajām telpām un sanitārā mezgla zonai

■ Dezodorējoša svaiga smarža ar aktīvām smakas neitralizējošām vielām

■ Skābju jutīgiem materiāliem, piem. emaljai, alumīnijam, misiņam, marmoram, gliemežakmenim, utt.

■ Izžūstot neatstāj švīkas, pēc pilnīgas izžūšanas piemīt ūdens pilienus
atgrūdošs efekts

■ Ūdensizturīgām virsmām un grīdām

■ Regulāri lietojot, tiek novērsta kaļķa nogulšņu veidošanās

■ Lietošanai apgabalos ar mīkstu ūdeni

■ Ātri un efektīvi notīra ādas taukvielas, ziepju un kaļķa nosēdumus

■ Sausajām tualetēm

■ Saudzīga iedarbība un lieliska tīrīšanas kvalitāte

Tehniskie dati
pH vērtība

5

Produkta krāsa

sarkans

Iepakojumi*

1 l Pudele
10 l Kārba

Sastāvdaļas atbilstoši AQUA, DECETH-8, POLYPHOSPHONATE,
INCI
PARFUM, COLORANT, CITRAL, GERANIOL,
CITRONELLOL, LIMONENE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,
CITRIC ACID
* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu
konsultantu.

www.buzil.com

SANITĀRO TELPU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
Ikdienas tīrīšanas līdzeklis
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Skābi nesaturošs sanitārā mezgla tīrīšanas līdzeklis
Lietošana un dozēšana
Ikdienas tīrīšana:
50 - 100 ml / 10 l ūdens

Ikdienas tīrīšana:
50 - 100 ml / 10 l ūdens

Putu pistoles:
1:5 līdz 1:10 ar ūdeni

Tīrīšana ar izsmidzināšanu:
50 ml / 600 ml ūdens

Lūdzu, ņemiet vērā
Vienmēr lietojiet aukstu ūdeni. Nav piemērots akrila stikla tīrīšanai.
Izmantojamo šķīdumu lietojiet svaigu, un izlietojiet to ne vēlāk kā 24 stundu
laikā. Modificările sau diferențele de culoare nu influențează calitatea
produsului.

Papildinošie produkti
Bucasan® Sanibreeze G 454 - Sanitārā mezgla ikdienas tīrīšanas līdzeklis uz
skābes bāzes, neitralizē smakas
Bucalex® G 460 - Viskozs sanitārā mezgla pamata tīrīšanas līdzeklis uz fosforskābes bāzes
Buz® Contracalc G 461 - Šķidrs atkaļķotājs un sanitārā mezgla pamata tīrīšanas
līdzeklis uz fosforskābes bāzes, bezkrāsains
Bucasan® Clear G 463 Buz® Alkasan G 469 - Sārmains sanitārā mezgla ikdienas tīrīšanas līdzeklis
Drizzle® Red7 SP 40 Bucasan® Trendy T 464 - Sanitārā mezgla ikdienas tīrīšanas līdzeklis uz amidosulfonskābes bāzes, ar spēcīgu smaržu

Brīdinājuma uzraksti
marķējums nav nepieciešams
Citus drošības norādījumus skatiet Bucal G 468 drošības datu lapā vietnē
www.buzil.com.
GISBAU produkta kods: GU 40
Artikula numurs*:
G468-0001
G468-0010

* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.
Mūsu produktu informācijā ietvertie dati balstās mūsu pieredzē un rūpīgos pētījumos un tie atbilst pašreizējam zināšanu stāvoklim. Tomēr mēs nespējam pārbaudīt un ietekmēt visus atšķirīgos lietošanas paradumus
un priekšmetu un materiālu īpatnības. Tādēļ produktu informācijā varam norādīt tikai vispārējus lietošanas norādījumus. Līdz ar to darba kvalitāte ir atkarīga no objektu profesionālā izvērtējuma un apstrādes veida.
Šaubu gadījumā lietotājam jāpārbauda apstrādājamā materiāla saderība ar Buzil produktu, uzklājot to neuzkrītošā vietā, vai jākonsultējas par produktu tehnisko lietojumu. Atbildība par nepilnīgu vai nepatiesu
informāciju mūsu informatīvajā materiālā pastāv tikai rupjas kļūdas gadījumā (ļaunprātība vai rupja nolaidība), jebkādas prasības, kas izriet no likuma par produktu atbildību, paliek neskartas. Ar šo publicētu produktu
informāciju spēku zaudē visa agrāk publicētā produktu informācija.
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