ONTSCHUIMER

BUZ® DEFOAM G 478

Ontschuimer voor machines

Toepassingsgebieden

Productvoordelen/-eigenschappen

■ Voor de afvalwatertank van waterzuigers, reinigingsautomaten en
sproei-extractieapparaten

■ Vermindert en voorkomt schuimvorming
■ Zorgt ervoor dat het schuim spontaan inzakt en voorkomt schuimvorming

■ Voor alle soorten machines

■ Werkt meteen
■ Zuinig in gebruik

Technische gegevens
pH-waarde

7

Productkleur

wit

Verpakking*

1 l fles
10 l jerrycan
200 l vat
750 l IBC-container

Inhoudsopgave
volgens 648/2004/
EG, bijlage VII D,
bijlage VII D. (zie
advies)

AQUA, DIMETHICONE, TRIDECETH-3, TRIDECETH-5, METHYLISOTHIAZOLINONE,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
BENZISOTHIAZOLINONE.

* 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

ONTSCHUIMER

BUZ® DEFOAM G 478

Ontschuimer voor machines
Toepassing en dosering

Onverdund aan de afvalwatertank toevoegen.
Concentratie afhankelijk van schuimontwikkeling ca. 1 tot 5%

Advies
Schudden voor gebruik. Vorstvrij bewaren.
Niet onverdund mengen met andere wasmiddelconcentraten of reinigingsmiddelen. Kleurveranderingen of -verschillen hebben geen invloed op de kwaliteit
van het product.
Een toewijzing van de in de inhoudsopgave gebruikte INCI-namen volgens
648/2004/EG aan chemische namen en CAS-nummers is te vinden op de
Pharmacos-website van de Europese Commissie:
www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple

Gevarenaanduidingen
zonder verplichte etikettering
Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor
Buz® Defoam G 478 op www.buzil.nl.
Artikelnummer*:
G478-0001R1
G478-0010R1
G478-0200R1
G478-0750R1

* 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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