TÆPPERENS/-PLEJE
Grundrensemiddel

BUZ® POINT G 502

Pletløsner til tekstilbelægninger og overflader

Anvendelsesområde

Produktfordele/-egenskaber

■ Til fjernelse af pletter på opløsningsmiddel-resistente, farveægte overflader,
tæpper og polstrede møbler

■ Fjerner vanduopløselige tilsmudsninger, som f.eks. tyggegummi og klæbemidler, maling, tjære og bitumen, skosværte, kopierings- og stempelfarver,
blæk og stearin, olier og fedtstoffer
■ Fjerne let etiketrester
■ Problemløs anvendelse med virkelig god rengøringseffekt
■ Efterlader ingen rester
■ Pletrensningskraft på naturlig råstofbasis
■ Sparsomt forbrug
■ Behagelig duft

Tekniske data
pH-værdien

--

Produktfarve

farveløs til gullig

Beholder*

200 ml Spraydåse

* Bemærk: Vær opmærksom på, at produkter til dels ikke står til rådighed på det internationale marked.
Spørg din kunderådgiver.

www.buzil.com

TÆPPERENS/-PLEJE
Grundrensemiddel

BUZ® POINT G 502

Pletløsner til tekstilbelægninger og overflader
Anvendelse og dosering

Ufortyndet
Sprayes på. Lad den virke i kort tid. Dup produktet væk udefra
og ind mod midten ved hjælp af en ren, absorberende klud.
Fjern tyggegummi, fx. med en spatel.

Info
Beholder er under tryk. Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer
over 50 °C. Må ikke sprayes mod en flamme eller på en glødende genstand.
Må heller ikke åbnes med vold eller brændes efter brug. Produktet skal bruges
inden for 6 måneder efter første anvendelse, da tekniske problemer ellers ikke
kan udelukkes. PR 4087909.
Farvede, følsomme eller lakerede overflader skal kontrolleres for farveægthed
på et sted, der ikke ses, inden anvendelse.
Følg producentens rengøringsvejledning.

Supplerende produkter
Optiflor® G 470
Optiflor® Ex G 477
Buz® Defoam G 478
O Tens G 500 - Tensidfrit universalrengøringsmiddel på citratbasis, alkalisk

Faresætninger
H222
H229
H315
H317
H410

Yderst brandfarlig aerosol.
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Du kan finde yderligere sikkerhedshenvisninger i sikkerhedsdatabladet om
Buz® Point G 502 på www.buzil.com.
Artikelnummer*:
G502-0200DA

* Bemærk: Vær opmærksom på, at produkter til dels ikke står til rådighed på det internationale marked. Spørg din kunderådgiver.
Oplysningerne i vores produktinformationer er baseret på egne erfaringer og grundige undersøgelser, og de genspejler vores aktuelle viden. De enkelte forskellige bearbejdnings-, genstands- og materialebetingelser kan dog ikke kontrolleres og påvirkes af os. Derfor kan vi udelukkende formidle generelle bearbejdningshenvisninger i produktinformationen. Kvaliteten af arbejdet afhænger derfor af brugerens professionelle
genstandsvurdering og bearbejdning. I tvivlstilfælde er brugeren forpligtet til at kontrollere, om det materiale, der skal behandles med Buzil-produktet, kan tåle dette produkt ved at teste det på et sted, der ikke kan
ses, eller indhente anvendelsesteknisk rådgivning. Ansvar for ufuldstændige eller forkerte oplysninger i vores informationsmateriale foreligger kun i tilfælde af alvorlige forseelser (forsæt eller grov uagtsomhed), og
eventuelle krav i henhold til produktansvarsloven forbliver uberørte. Alle tidligere produktinformationer erstattes af denne produktinformation og er ikke længere gyldige.
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