ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КИЛИМИ
Препарат за основно почистване

BUZ® POINT G 502

Разтворител на петна за текстилни покрития и повърхности

област на приложение

предимства/свойства на продукта

■ За отстраняване на петна по устойчиви на разтворители, трайно
оцветени повърхности, килими и тапицирани мебели

■ Отстранява водонеразтворими замърсявания, като например дъвки и
лепила, лакове, катран и битум, боя за обувки, тонер и боя за печати,
мастило и парафин за свещи, масла и греси
■ Безпроблемно отстранява остатъци от етикети
■ Решава проблемите с много добър почистващ ефект
■ Не оставя следи
■ Способност за разтваряне на петна на базата на естествени суровини
■ Икономична употреба
■ Приятен аромат

технически данни
Стойност на рН

--

цвят на продукта

безцветен до жълтеникав

съд*

200 мл флакон

* Бележка: Моля, обърнете внимание, че за някои от продуктите важи ограничено наличие на
международно ниво. Свържете се с Вашия представител обслужване на клиенти.

www.buzil.com
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употреба и дозиране

Чист
Напръскайте. Оставете да подейства за кратко. Изтрийте
с чиста попиваща кърпа отвън навътре. Отстранявайте
дъвка и др. с шпатула.

Указание
Съдът е под налягане. Пазете от слънчева светлина и температури над
50 °C. Не пръскайте срещу пламък или върху тлеещи предмети. И след
употреба не отваряйте със сила и не изгаряйте. Продуктът трябва да бъде
изразходван в рамките на 6 месеца след първата употреба, в противен
случай не са изключени технически проблеми.
Преди прилагане проверете на подходящо скрито място цветни,
деликатни или лакирани повърхности за цветоустойчивост.
Спазвайте указанията за почистване на производителя.

допълващи продукти
Optiflor® G 470
Optiflor® Ex G 477
Buz® Defoam G 478
O Tens G 500 - Универсален почистващ препарат без тензиди на базата на
цитрат, алкален

Предупреждения за опасност
H222
H229
H315
H317
H410

Изключително запалим аерозол.
Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
Предизвиква дразнене на кожата.
Може да причини алергична кожна реакция.
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

За да научите повече за мерките за безопасност, моля прочетете
информационния лист за безопасност за Buz® Point G 502 на www.buzil.
com.
номер на артикула*:
G502-0200BG

* Бележка: Моля, обърнете внимание, че за някои от продуктите важи ограничено наличие на международно ниво. Свържете се с Вашия представител обслужване на клиенти.
Данните в продуктовата информация се основават на нашия опит и внимателни проучвания и отговарят на настоящото ни ниво на знания. Не можем обаче да контролираме в детайл и да повлияваме
на различните условия на работа с продукта и спецификите на обекта и материала. Ето защо, в продуктовата информация можем да дадем само общи насоки за работа с продукта. Поради това,
качеството на работата зависи от квалифицираната оценка на потребителя на обекта и условията на работа с продукта. При наличие на съмнение потребителят е длъжен да провери на подходящо
скрито място поносимостта на третирания материал с продукта на Buzil или да се консултира относно спецификите на прилагане на продукта. Отговорност за непълна или неточна информация в
информационните ни материали възниква само при грубо нарушение (умисъл или груба небрежност); не се засягат искове, предявени въз основа на Закона за отговорността за вреди, причинени от
дефект на стока. Тази продуктова информация отменя всички предишни продуктови информации.
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