УНИВЕРЗАЛНО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ
Средство за чистење и одржување

BLITZ CITRO G 481

Неутрално универзално средство за чистење, со интензивна миризба

Подрачје на примена

Предности/особини на производот

■ Сите водоотпорни површини, на пр. пластични и стаклени површини,
врати, рамки од прозорци и грејни тела

■ Неутрално универзално средство за чистење со свежа цитрусна
арома

■ Водоотпорни подни облоги

■ Заштита на материјалот

■ Водоотпорни материјали

■ Добар ефект на чистење

■ Применливо на запечатени дрвени површини, безбедносни, камени и
керамички плочки, месинг, бакар и повеќето пластични површини

■ Се суши брзо и не остава траги
■ Идеално за сјајни површини
■ Остава силен сјај
■ Ги отстранува нечистотиите од молив, фломастер, пенкало и индиго

Технички податоци
pH-вредност

7

Боја на производот

сина

Сад*

1 l Шише
5 l Сад
10 l Сад
200 l Буре
40 ml Фолија за кеса

Состојки според
INCI

AQUA, DECETH-8, ALCOHOLS ETHOXYLATED
PROPOXYLATED, SODIUM CITRATE, MEK,
PARFUM, COLORANT, FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL,
GERANIOL

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите.
Разговарајте со советникот за клиенти.

www.buzil.com
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Неутрално универзално средство за чистење, со интензивна миризба
Примена и дозирање

Чистење и одржување:
20 - 50 ml / 10 l вода

Чистење и одржување:
20 - 50 ml / 10 l вода

Чистење со прскање:
50 ml / 600 ml вода

Напомена
Секогаш користете студена вода. Не е погоден за чистење на акрилно
стакло (PMMA).
Растворите за апликација треба да се приготвуваат свежи и да се
искористат во рок од 24 часа.

Дополнителни производи
Planta® Soft P 313
Vario Clean Trendy T 560

Напомени за опасност
без ознака
Дополнителните безбедносни напомени погледнете ги во безбедносниот
лист G 481 на www.buzil.com.
GISBAU-код: GU 50
Број на производот*:
G481-0001
G481-0005
G481-0010
G481-0200
G481-K040

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.
Податоците во нашите информации за производот се засноваат на нашите искуства и грижливите истражувања и му соодветствуваат на нашето денешно ниво на знаење. Сепак, не може да ги
провериме во детали различните услови на обработка, како и објектните и материјалните услови, ниту, пак, да влијаеме врз нив. Според тоа, можеме да дадеме општи упатства за обработка
во информациите за производот. Затоа, квалитетот на работата зависи од стручната проценка на објектот и обработка од страна на корисникот. Во случај на сомнеж, тој е должен секогаш да ја
проверува компатибилноста на материјалот што треба да се третира со производот Buzil на незабележливо место или да побара технички совет. Одговорност за нецелосни или неточни информации
во нашиот информативен материјал постои само во случај на груба грешка (намера или голема небрежност); сите побарувања што произлегуваат од Законот за одговорност за производи остануваат
непроменети. Со оваа информација за производот, сите претходни информации за производот ја губат својата важност.
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