KILIMŲ VALIKLIS / PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ
Bazinis valiklis

BUZ® POINT G 502

Dėmių šalinimo priemonė tekstilės dangoms ir paviršiams

Naudojimo sritis

Produkto savybės / privalumai

■ Cheminiam dėmių šalinimui nuo tirpikliams atsparių, neblunkančių paviršių,
iš kilimų ir minkštų baldų

■ Pašalina vandenyje netirpstančius nešvarumus, pvz., kramtomąją gumą ir
klijus, lakus, dervą ir bitumą, batų tepalą, kopijavimo ir antspaudų dažus,
rašalą ir žvakių vašką, aliejus ir riebalus
■ Nesunkiai pašalina etikečių likučius
■ Itin efektyvus valymo poveikis
■ Nepalieka nuosėdų
■ Puikiai šalina dėmes nuo natūralios žaliavinės bazės
■ Ekonomiškas naudojimas
■ Malonus kvapas

Techniniai duomenys
pH-rodiklis

--

Produkto spalva

bespalvis arba gelsvas

Tara*

200 ml Aerozolinis buteliukas

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su
konsultantu.

www.buzil.com

KILIMŲ VALIKLIS / PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ
Bazinis valiklis

BUZ® POINT G 502

Dėmių šalinimo priemonė tekstilės dangoms ir paviršiams
Naudojimas ir dozavimas

Grynas
Purškiamasis. Palaukite, kol įsigers. Nuvalykite švariu, sugeriančiu audiniu iš išorės į vidų. Kramtomąją gumą nuvalykite
mentele.

Nuoroda
Talpa yra slėginė. Saugokite nuo saulės spindulių ir didesnės nei 50 °C temperatūros. Nepurkškite į ugnį ar ant degančio daikto. Po naudojimo atidarykite
nenaudodami jėgos ir nedeginkite. Atidarius pakuotę sunaudokite per 6 mėn.,
kad išvengtumėte techninių nesklandumų.
Prieš naudodami ant nedidelio ploto patikrinkite, ar neblukina medžiagos spalvos, ir paviršių suderinamumą
Laikykitės gamintojo valymo instrukcijos.

Papildomi produktai
Optiflor® G 470
Optiflor® Ex G 477 - Kilimų valiklis, purškiamasis ekstraktas
Buz® Defoam G 478
O Tens G 500 - Be tensidų, universalus valiklis citrato pagrindu, šarminis

Pavojingumo frazės
H222
H229
H315
H317
H410

Ypač degus aerozolis.
Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
Dirgina odą.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Daugiau saugos nurodymų rasite saugos duomenų lape, skirtame Buz® Point
G 502 svetainėje www.buzil.com.
Prekės numeris*:
G502-0200LT

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.
Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl
informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo
patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant
grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.
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