TEPPERENS/-PLEIE
Grunnrengjøringsmiddel

BUZ® POINT G 502

Flekkfjerner for tekstile belegg og overflater

Bruksområde

Produktfordeler/-egenskaper

■ For flekkfjerning på løsemiddelbestandige, fargeekte overflater, tepper og
polstermøbler

■ Fjerner vannuløselige forurensninger, som tyggegummi, lim, lakk, tjære,
bitumen, skokrem, kopierings- og stempelfarge, blekk, stearinvoks, olje og
fett
■ Fjerner problemløst etikettrester
■ Problemløser med svært god rengjøringsevne
■ Etterlater seg ingen rester
■ Flekkløser basert på naturlige råstoff
■ Drøy i bruk
■ Behagelig duft

Tekniske data
pH-verdi

--

Produktfarge

fargeløs til gulaktig

Beholder*

200 ml Sprayflaske

* Merknad: Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten på produktene kan være begrenset på andre
markeder. Snakk med din kunderådgiver.

www.buzil.com
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BUZ® POINT G 502

Flekkfjerner for tekstile belegg og overflater
Bruk og dosering

Pur
Spray på. La virke kort. Bruk en ren, absorberende klut og tørk
punktvis utenfra og inn. Fjern tyggegummi o.l. med en spatel.

Tips
Beholder står under trykk. Beskyttes mot solstråler og temperaturer over
50 °C. Må ikke sprøytes mot flamme eller på glødende gjenstand. Må ikke
åpnes med vold eller forbrennes, selv etter bruk. Produktet skal brukes opp
innen 6 måneder etter første gangs bruk, ellers kan tekniske problemer ikke
utelukkes.
Kontroller fargeektheten på et lite påfallende sted på fargede, følsomme eller
lakkerte overflater før bruk.
Følg produsentens rengjøringsanvisning.

Ekstra produkter
Optiflor® G 470
Optiflor® Ex G 477
Buz® Defoam G 478
O Tens G 500 - Tensidfri universalrens på sitratbasis, alkalisk

Fareutsagn
H222
H229
H315
H317
H410

Ekstremt brannfarlig aerosol.
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Irriterer huden.
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Du finner flere sikkerhetsanvisninger i sikkerhetsdatabladet til Buz® Point G 502
på www.buzil.com.
Artikkelnummer*:
G502-0200NO

* Merknad: Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten på produktene kan være begrenset på andre markeder. Snakk med din kunderådgiver.
Innholdet i produktinformasjonen er basert på våre erfaringer og omfattende undersøkelser, og er i overensstemmelse med det vi vet i dag. Imidlertid er det ikke mulig for oss å kontrollere og påvirke alle detaljer
rundt de ulike bearbeidings-, objekt- og materialforholdene. Derfor kan vi bare gi generelle anvisninger om bearbeidingen i produktinformasjonen. Kvaliteten på arbeidet er således avhengig av at brukeren foretar
en faglig objektvurdering og bearbeiding. Ved tvilstilfeller er brukeren alltid forpliktet til å teste Buzil-produktet på et lite påfallende sted på materialet som skal behandles, eller innhente råd om hvordan produktet
skal brukes. Vi tar ansvar for ufullstendig eller feilaktige opplysninger i vårt informasjonsmateriale bare ved grov uforstand (hensikt eller grov uaktsomhet). Eventuelle krav som følger av produktansvarsloven forblir
upåvirket. Denne produktinformasjonen erstatter alle foregående produktinformasjoner.
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