SZŐNYEGTISZTÍTÓ-/ÁPOLÓSZER
Alaptisztító

BUZ® POINT G 502

Folteltávolító textil bevonatokhoz és felületekhez

Alkalmazási terület

Termékelőnyök/-tulajdonságok

■ Folteltávolításhoz az oldószerálló, színtartó felületeken, szőnyegeken és
bútorkárpitokon

■ Eltávolítja a vízoldhatatlan szennyeződéseket, pl. rágógumit, ragasztóanyagokat, lakkokat, kátrányt, bitument, cipőpasztát, másoló- és bélyegzőfestékeket, tintát és gyertyaviaszt, olajokat és zsírokat
■ Egyszerűen eltávolítja a címkemaradványokat
■ Igen jó tisztítóhatású problémamegoldó
■ Nem hagy anyagmaradványokat maga után
■ Természetes nyersanyagalapú folttisztító hatás
■ Takarékos
■ Kellemes illat

Műszaki adatok
pH-érték

--

Termékszín

színtelentől sárgásig

Csomagolás*

200 ml Szóróflakon

* Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.

www.buzil.com

SZŐNYEGTISZTÍTÓ-/ÁPOLÓSZER
Alaptisztító

BUZ® POINT G 502

Folteltávolító textil bevonatokhoz és felületekhez
Alkalmazás és adagolás

Tiszta
Permetezni. Hagyja hatni rövid ideig. Tiszta, szálmentes
ronggyal kívülről befelé felitatni. Rágógumit és hasonlókat
spatulával eltávolítani.

Megjegyzés
A tartály nyomás alatt áll. Napfénytől és 50 °C feletti hőmérséklettől védve
tartandó. Lángba vagy izzó tárgyra fújni tilos. A kiürült tartályt tilos felnyitni vagy
tűzbe dobni. A terméket az első használatot követően 6 hónapon belül fel kell
használni, ettől eltérő esetben nem zárhatók ki műszaki problémák.
Alkalmazás előtt az érzékeny vagy lakkozott felület nem feltűnő részén színtartóssági vizsgálatot kell végezni.
Vegye figyelembe a gyártó tisztítási útmutatóját.

Kiegészítő termékek
Optiflor® G 470
Optiflor® Ex G 477
Buz® Defoam G 478
O Tens G 500 - Tenzidmentes citrát alapú univerzális tisztítószer, lúgos

Figyelmeztető mondatok
H222
H229
H315
H317
H410

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
Bőrirritáló hatású.
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

További biztonsági tudnivalókért lásd a Buz® Point G 502 biztonsági adatlapját
a www.buzil.com weboldalon.
Cikkszám*:
G502-0200HU

* Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.
A termékinformációkban található tudnivalók tapasztalatainkon és gondos kutatáson alapszanak, és aktuális ismereteinknek felelnek meg. A különböző feldolgozási, tárgyakra és anyagokra vonatkozó körülményeket
azonban nem tudjuk egyenként ellenőrizni és befolyásolni. Ennek következtében a termékinformációk mindössze általános feldolgozási tudnivalókat tartalmaznak. A munka minősége ezért az objektum szakszerű
megítélésétől és a felhasználói feldolgozástól függ. Kétségek esetén a felhasználó köteles a Buzil-termék hatását a kezelendő anyagon egy nem feltűnő helyen kipróbálni, vagy alkalmazástechnikai segítséget kérni.
A tájékoztató anyagunkban található hiányos vagy helytelen adatokért felelősséget csak súlyos hiba esetében (szándékosság vagy súlyos gondatlanság) esetén vállalunk; a termékfelelősségi törvényből eredő
esetleges követelések változatlanok maradnak. A jelen termékinformáció által minden ezt megelőző termékinformáció érvényét veszíti.
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