ŚRODEK DO CZYSZCZENIA/PIELĘGNACJI DYWANÓW
Czyszczenie gruntowne

BUZ® POINT G 502

Środek do usuwania plam z nawierzchni i posadzek tekstylnych

Zakres zastosowania

Zalety i właściwości produktu

■ Do odplamiania odpornych na działanie rozpuszczalników, trwałych na
wybarwienia powierzchni, dywanów i mebli tapicerowanych

■ Usuwa nierozcieńczalne w wodzie zabrudzenia, np. gumę do żucia, kleje,
lakiery, smoła i bitum, pasta do butów, tusz do kopiarek i pieczątek, atrament, wosk, oleje i tłuszcze
■ Łatwo usuwa ślady po etykiecie
■ Rozwiązuje problemy dobrym działaniem czyszczącym
■ Usuwa wszystko
■ Moc wywabiania plam oparta na surowcach naturalnych
■ Wydajne użycie
■ Przyjemny zapach

Dane techniczne
Wartość pH

--

Kolor produktu

bezbarwnego do żółtawego

Pojemność*

200 ml Puszka sprayu

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów.
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

www.buzil.com

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA/PIELĘGNACJI DYWANÓW
Czyszczenie gruntowne

BUZ® POINT G 502

Środek do usuwania plam z nawierzchni i posadzek tekstylnych
Zastosowanie i dozowanie

Bez rozcieńczania
Spryskać. Pozostawić na krótko do zadziałania. Czystą,
chłonną ścierką zetrzeć od zewnątrz do wewnątrz. Gumę do
żucia itp. usuwać szpatułką.

Uwaga
Zbiornik znajduje się pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i
temperaturami powyżej 50°C. Nie pryskać w płomień lub żarzące się przedmioty. Także po użyciu nie otwierać gwałtownie lub nie palić. Produkt należy
zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego użycia, w przeciwnym razie mogą
pojawić się ewentualne problemy techniczne.
Na farbowanych, wrażliwych lub lakierowanych powierzchniach przed zastosowaniem należy przeprowadzić test trwałości kolorów w mało widocznym
miejscu.
Przestrzegać instrukcji czyszczenia opracowanej przez producenta.

Produkty uzupełniające
Optiflor® G 470 - Szampon do dywanów
Optiflor® Ex G 477 - Środek do gruntownego mycia dywanów, czyszczenie
ekstrakcyjne
Buz® Defoam G 478 - Neutralizator piany do zastosowania w maszynach
O Tens G 500 - Uniwersalny, lekko alkaliczny środek czyszczący niezawierający środków powierzchniwo czynnych

Zwroty określające zagrożenie
H222
H229
H315
H317
H410

Skrajnie łatwopalny aerozol.
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu Buz® Point G 502 n uniwersalny środek
czyszczący na stronie op www.buzil.pl.
Numer artykułu*:
G502-0200PL

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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