TEPPA HREINSIR / UMHIRÐA
hreinsiefni

BUZ® POINT G 502

Blettaeyðir fyrir textílgólfefni og yfirborðsfleti

Umfang notkunar

Kostir vöru / eiginleikar

■ Til að fjarlægja bletti af leysiefnaþolnum, litheldum flötum, teppum og
bólstruðum húsgögnum

■ Fjarlægir óhreinindi sem leysast ekki upp með vatni, t.d. tyggigúmmí og lím,
lakk, tjöru og jarðbik, skóáburð, prent- og stimpilliti, blek og kertavax, olíu
og feiti
■ Fjarlægir leifar af merkimiðalími vandræðalaust
■ Leysir vandamál og hreinsar mjög vel
■ Skilur engar leifar eftir
■ Geta til að leysa upp bletti á náttúrulegum hráefnum
■ Hagstætt í notkun
■ Þægileg lykt

Tæknilýsing
pH-gildi

--

Litur á vöru

litlaust til gulleitt

Umbúðir *

200 ml Úðabrúsi

* Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu
við þjónusturáðgjafa þinn.

www.buzil.com

TEPPA HREINSIR / UMHIRÐA
hreinsiefni

BUZ® POINT G 502

Blettaeyðir fyrir textílgólfefni og yfirborðsfleti
Notkun og skammtar

Óblandað
Úðun. Látið það liggja á í stutta stund. Rennið laust yfir með
hreinum, rakadrægum klút. Fjarlægið tyggjó með spaða.

Athugið
Þrýstihylki. Hlífið við sólarljósi og hærri hita en 50 °C. Úðið ekki á opinn eld eða
glóandi hluti. Ekki má gata eða brenna hylki jafnvel þótt þau séu tóm. Nota
skal efnið innan sex mánaða frá því umbúðir eru opnaðar. Að öðrum kosti er
ekki unnt að útiloka tæknileg vandamál.
Athugið litheldni á lituðum, viðkvæmum eða máluðum yfirborðsflötum
fyrir notkun, á lítt áberandi svæði. Farið eftir hreinsunarleiðbeiningum
framleiðandans.

Vörur sem einnig eru fáanlegar
Optiflor® G 470
Optiflor® Ex G 477
Buz® Defoam G 478
O Tens G 500 - Tendídlaus alhliða hreinsiefni á sítratgrunni, með alkalí

Hættusetningar
H222
H229
H315
H317
H410

Úðabrúsi með afar eldfimum efnum.
Hylki er undir þrýstingi og getur sprungið við hitun.
Veldur húðertingu.
Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Til að sjá ítarlegri öryggisupplýsingar, vinsamlegast skoðið öryggisblaðið fyrir
Buz® Point G 502 á www.buzil.com.
Vörunúmer*:
G502-0200IS

* Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu við þjónusturáðgjafa þinn.
Upplýsingarnar í vöruupplýsingum okkar byggja á reynslu okkar og vandlegum rannsóknum og eru í samræmi við núverandi þekkingu okkar. Hinsvegar getum við ekki rannsakað af nákvæmni og haft áhrif á mismunandi aðstæður þegar kemur að vinnuaðferðum, markmiðum og efnum. Þar af leiðandi getum við eingöngu sett fram leiðbeiningar fyrir almennar vinnuaðferðir í vöruupplýsingunum. Gæði verksins er því háð
sérfræðimati og vinnuaðferð notandans. Ef uppi eru einhverjar efasemdir, skal notandinn alltaf athuga samhæfi við efnið sem á að meðhöndla með Buzil vörunni, á lítt áberandi stað eða fá tæknilegar ráðleggingar.
Ábyrgð á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum í upplýsingaefni okkar er einungis til staðar í tilfelli stórfelldrar vanrækslu (ásetningur eða stórfelld vanræksla); Þetta hefur ekki áhrif á neinar kröfur sem koma fram
vegna Laga um vöruábyrgð. Með þessum upplýsingum um vöru falla allar fyrri upplýsingar um vöru úr gildi.
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