TAPIJTREINIGER/-ONDERHOUD
Stripper

BUZ® POINT G 502

Vlekkenverwijderaar voor textiele vloerbedekking en oppervlakken

Toepassingsgebieden

Productvoordelen/-eigenschappen

■ Voor de vlekverwijdering op oplosmiddelbestendige, kleurechte oppervlakken, tapijten en meubelstoffen

■ Verwijdert verontreinigingen die niet in water oplosbaar zijn zoals kauwgom
en lijmstoffen, lak, teer en bitumen, schoensmeer, print- en stempelinkt, inkt
en kaarsvet, oliën en vetten
■ Verwijderd probleemloos resten van etiketten
■ Probleemoplosser met goede reinigingseigenschappen
■ Laat geen resten achter
■ Lost vlekken op met behulp van natuurlijke grondstoffen
■ Zuinig
■ Aangename geur

Technische gegevens
pH-waarde

--

Productkleur

kleurloos tot geelachtig

Verpakking*

200 ml Spuitbus

* 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
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BUZ® POINT G 502

Vlekkenverwijderaar voor textiele vloerbedekking en oppervlakken
Toepassing en dosering

Puur
Opsproeien. Kort laten inwerken. Met schone, absorberende
doek van buiten naar binnen wegvegen. Kauwgom onder
andere met spatel verwijderen.

Advies
Houder staat onder druk. Beschermen tegen zonlicht en temperaturen van
meer dan 50°C. Niet sprayen in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Het product dient vanaf het
eerste gebruik binnen 6 maanden te worden opgebruikt, anders zijn technische
problemen niet uit te sluiten.
Voor gebruik gekleurde, gevoelige of gelakte oppervlakken op onopvallende
plekken testen op kleurechtheid.
Reinigingsvoorschrift van fabrikant in acht nemen.

Aanvullende producten
Optiflor® G 470 - Tapijtshampoo
Optiflor® Ex G 477 - Tapijtstripper, sproeiextractie
Buz® Defoam G 478 - Ontschuimer voor machines
O Tens G 500 - Tensidevrije universele reiniger op citraatbasis, alkalisch

Gevarenaanduidingen
H222
H229
H315
H317
H410

Zeer licht ontvlambare aerosol.
Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor
Buz® Point G 502 op www.buzil.nl.
Artikelnummer*:
G502-0200NL

* 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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