PAKLĀJU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS/KOPŠANA
Pamata tīrīšanas līdzeklis

BUZ® POINT G 502

Traipu tīrīšanas līdzeklis tekstila segumiem un virsmām

Lietošanas zona

Produkta priekšrocības/īpašības

■ Traipu noņemšanai no šķīdinātāju izturīgām un krāsu noturīgām virsmām,
paklājiem un mīkstajām mēbelēm

■ Likvidē ūdenī nešķīstošus netīrumus, piem., košļeņu un līmes traipus, laku,
piķi, bitumenu, apavu krēmu, kopēšanas un zīmogu krāsas, tinti, sveču
vasku, eļļas un taukus
■ Bez grūtībām noņem etiķetes
■ Palīgs ļoti sarežģītās situācijās ar labām tīrīšanas īpašībām
■ Neatstāj nosēdumus
■ Spēcīgi likvidē traipus, izmantojot tā sastāvā esošās dabiskās vielas
■ Ekonomisks
■ Patīkams aromāts

Tehniskie dati
pH vērtība

--

Produkta krāsa

no bezkrāsaina līdz dzeltenīgam

Iepakojumi*

200 ml Aerosola flakons

* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu
konsultantu.

www.buzil.com

PAKLĀJU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS/KOPŠANA
Pamata tīrīšanas līdzeklis

BUZ® POINT G 502

Traipu tīrīšanas līdzeklis tekstila segumiem un virsmām
Lietošana un dozēšana

Tīrā veidā
Izsmidziniet. Ļaujiet tam īsu brīdi iedarboties. Izmantojot tīru
un absorbējošu drānu, nosusiniet no ārpuses uz iekšpusi.
Košļājamo gumiju noņemšanai izmantojiet lāpstiņu.

Lūdzu, ņemiet vērā
Tvertne atrodas spiediena iedarbībā. Sargāt no saules starojuma un temperatūras, kas pārsniedz 50 °C. Neizsmidzināt pret liesmu vai uz karstiem
priekšmetiem. Arī pēc izlietošanas neatvērt ar varu, kā arī nededzināt. Pēc
trauka atvēršanas līdzeklis jāizlieto 6 mēnešu laikā, pretējā gadījumā var rasties
tehniskas problēmas.
Pirms lietošanas neuzkrītošā vietā pārbaudiet krāsotu, jutīgu vai lakotu virmu
krāsizturību.
Ievērojiet ražotāja sniegtos tīrīšanas norādījumus.

Papildinošie produkti
Optiflor® G 470 - Šampūns paklājiem
Optiflor® Ex G 477 - Paklāju pamata tīrīšanas līdzeklis, izsmidzināms ekstrakts
Buz® Defoam G 478 - Pretputošanas piedeva lietošanai iekārtās
O Tens G 500 - Sārmains universāls tīrīšanas līdzeklis uz citrāta bāzes, bez
virsmaktīvām vielām

Brīdinājuma uzraksti
H222
H229
H315
H317
H410

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.
Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.
Kairina ādu.
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Citus drošības norādījumus skatiet Buz® Point G 502 drošības datu lapā vietnē
www.buzil.com.
Artikula numurs*:
G502-0200LV

* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.
Mūsu produktu informācijā ietvertie dati balstās mūsu pieredzē un rūpīgos pētījumos un tie atbilst pašreizējam zināšanu stāvoklim. Tomēr mēs nespējam pārbaudīt un ietekmēt visus atšķirīgos lietošanas paradumus
un priekšmetu un materiālu īpatnības. Tādēļ produktu informācijā varam norādīt tikai vispārējus lietošanas norādījumus. Līdz ar to darba kvalitāte ir atkarīga no objektu profesionālā izvērtējuma un apstrādes veida.
Šaubu gadījumā lietotājam jāpārbauda apstrādājamā materiāla saderība ar Buzil produktu, uzklājot to neuzkrītošā vietā, vai jākonsultējas par produktu tehnisko lietojumu. Atbildība par nepilnīgu vai nepatiesu
informāciju mūsu informatīvajā materiālā pastāv tikai rupjas kļūdas gadījumā (ļaunprātība vai rupja nolaidība), jebkādas prasības, kas izriet no likuma par produktu atbildību, paliek neskartas. Ar šo publicētu produktu
informāciju spēku zaudē visa agrāk publicētā produktu informācija.
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