Reiniger voor sanitair
Onderhoudsreiniger

BUZ® ALKASAN G 469

Onderhoudsreiniger voor het onderhoud van sanitair, alkalisch

Toepassingsgebieden

Productvoordelen en eigenschappen

■ Voor natte ruimtes en sanitairruimtes

■ Langdurige frisse geur

■ Op alle waterbestendige oppervlakken bijv. kranen, wastafels,
badkuipen, roestvrij staal

■ Hoog oplossend vermogen voor vet-, olie- en kalkzeep

■ Vloertegels

■ Verwijdert moeiteloos huidvetten, minerale oliën en vetten alsmede
hardnekkige resten kalkzeep, zeep en cosmetica

■ Enz.

■ Bij regelmatig gebruik voorkomt het afpareleffect kalkopbouw
■ Geschikt voor gevoelige materialen zoals acrylglas
■ Droogt streeploos op zonder nadrogen door het afpareleffect
■ Bevat geen zuren en chloor

Technische gegevens
pH-waarde

10,5

Productkleur

kleurloos tot geelachtig

Verpakking*

1 l fles

* 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

Reiniger voor sanitair
Onderhoudsreiniger

BUZ® ALKASAN G 469

Onderhoudsreiniger voor het onderhoud van sanitair, alkalisch
Toepassing en dosering
Onderhoud reiniging:
20 - 50 ml / 10 l water
Onderhoud reiniging:
20 - 50 ml / 10 l water
Intensieve reiniging:
100 - 200 ml / 10 l water
Strippen:
1 l / 10 l water
Schuimkanon:
1:1 tot 1:10 met water
Schuim sproeireiniging:
50 ml / 600 ml water

Aanvullende producten
Bucasan® Sanibond G 457 - Viskeuze onderhoudsreiniger voor sanitair
op basis van zuur
Buz® Contracalc G 461 - Vloeistof, kleurloze reiniger en kalk verwijderaar op basis van fosforzuur
Bucasan® Saniflow G 458 - Onderhoudsreiniger voor sanitair op basis
van zuur
Bucasan® Clear G 463 - Kleurloos sanitaironderhoudsreiniger op basis
van amidosulfonzuur
Bucazid® S G 467 - Zuur onderhoudsreiniger voor sanitair op basis van
amidosulfonzuur met geurverwijderaar
Bucasan® Pino T 465 - Sanitaironderhoudsreiniger op basis van amidosulfonzuren, sterk geurend
Bucalex® G 460 - Viscose sanitairstripper op basis van fosforzuur
Bucal G 468 - Onderhoudsreiniger voor het onderhoud van sanitair,
zuurvrij
Bucasan® Trendy T 464 - Sanitaironderhoudsreiniger op basis van
amidosulfonzuren, sterk geurend

Gevarenaanduidingen
H290

Advies
Altijd koud water gebruiken.
Tijdens de opslag kan het product verkleuren. Dit is echter niet van
invloed op de productkwaliteit.
Glanzende, kalkhoudende oppervlakken zoals marmer kunnen mat
worden.
Niet gebruiken op aluminium.

Kan bijtend zijn voor metalen.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor
Buz® Alkasan G 469 op www.buzil.nl.
GISBAU-Code: GU 40
Artikelnummer*:
G469-0001R1

* 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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