СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ТЕПИСИ/НЕГА НА ТЕПИСИТЕ
Основно средство за чистење

BUZ® POINT G 502

Отстранувач на дамки за текстилни облоги и површини

Подрачје на примена

Предности/особини на производот

■ За отстранување дамки на површини што се отпорни на растворувачи,
површини со отпорни бои, теписи и тапациран мебел

■ Ги отстранува нечистотиите што не може да се растворат во вода,
како на пр. гума за џвакање и лепило, лакови, катран и битумен, крема
за чевли, бои од машини за копирање и печати, мастило и восок за
свеќи, масла и масти
■ Без проблем ги отстранува остатоците од етикети
■ Решавач на проблеми со многу добар ефект на чистење
■ Не остава остатоци
■ Моќ на растворање дамки на база на природни суровини
■ Економично во потрошувачката
■ Пријатен мирис

Технички податоци
pH-вредност

--

Боја на производот

безбојна до жолтеникава

Сад*

200 ml Спреј-лименка

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите.
Разговарајте со советникот за клиенти.

www.buzil.com

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ТЕПИСИ/НЕГА НА ТЕПИСИТЕ
Основно средство за чистење

BUZ® POINT G 502

Отстранувач на дамки за текстилни облоги и површини
Примена и дозирање

Чисто
Се прска. Се остава кратко да дејствува. Со чиста крпа
што впива се благо се допира од надвор кон внатре.
Мастиките за џвакање и др. се отстрануваат со шпатула.

Напомена
Садот е под притисок. Да се заштити од сончеви зраци и температури над
50°C. Да не се прска во оган или светлечки предмет. Дури и по употреба,
да не се отвора со сила или да се пали. Производот по првата употреба
треба да се искористи во рок од 6 месеци, во спротивно не се исклучуваат
технички проблеми.
Пред употреба, да се провери постојаноста на бојата на обоените,
осетливите или лакираните површини на незабележливо место.
Да се почитуваат упатствата за чистење на производителите.

Дополнителни производи
Optiflor® G 470
Optiflor® Ex G 477
Buz® Defoam G 478 - Средство против пенење за машини
O Tens G 500 - Универзално средство за чистење без сурфактанти на
основа на цитрат, алкално

Напомени за опасност
H222
H229
H315
H317
H410

Многу запалив аеросол.
Контејнер под притисок: може да се распрсне ако се загрева.
Предизвикува иритација на кожата.
Може да предизвика алергиски реакции на кожата.
Многу токсично по живиот свет во водата со долготрајни
последици.

Дополнителните безбедносни напомени погледнете ги во безбедносниот
лист Buz® Point G 502 на www.buzil.com.
Број на производот*:
G502-0200

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.
Податоците во нашите информации за производот се засноваат на нашите искуства и грижливите истражувања и му соодветствуваат на нашето денешно ниво на знаење. Сепак, не може да ги
провериме во детали различните услови на обработка, како и објектните и материјалните услови, ниту, пак, да влијаеме врз нив. Според тоа, можеме да дадеме општи упатства за обработка
во информациите за производот. Затоа, квалитетот на работата зависи од стручната проценка на објектот и обработка од страна на корисникот. Во случај на сомнеж, тој е должен секогаш да ја
проверува компатибилноста на материјалот што треба да се третира со производот Buzil на незабележливо место или да побара технички совет. Одговорност за нецелосни или неточни информации
во нашиот информативен материјал постои само во случај на груба грешка (намера или голема небрежност); сите побарувања што произлегуваат од Законот за одговорност за производи остануваат
непроменети. Со оваа информација за производот, сите претходни информации за производот ја губат својата важност.
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