DETERGENT PENTRU CURĂȚAREA/ÎNGRIJIREA COVOARELOR
Detergent de bază

BUZ® POINT G 502

Dizolvant de pete pentru podele și suprafețe textile

Domeniu de utilizare

Avantaje/caracteristici ale produsului

■ Pentru îndepărtarea petelor de pe suprafețe, covoare și mobilă tapițată
rezistente la dizolvanți, cu culori durabile

■ Îndepărtează depunerile de murdărie insolubile în apă, de ex. gumă de
mestecat, lipici, lac, gudron și bitum, cremă de pantofi, toner și tuș de
ștampilat, cerneală și ceară de lumânare, uleiuri și unsori
■ Îndepărtează fără probleme resturile de etichete
■ Soluționează problemele cu un efect foarte bun de curățare
■ Nu lasă urme
■ Putere de îndepărtare a petelor pe bază de materii prime naturale
■ Utilizare economică
■ Parfum plăcut

Date tehnice
pH-Valoare

--

Culoare produs

incolor a amarelado

Ambalaj*

200 ml Spray

* Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Discutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.

www.buzil.com
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Dizolvant de pete pentru podele și suprafețe textile
Utilizare și dozare

Nediluat
Pulverizați. Lăsați să acționeze pentru puțin timp. Tamponați
cu o lavetă curată și absorbantă dinspre exterior spre interior.
Îndepărtați guma ș.a. cu o spatulă.

Indicaţie
Recipientul se află sub presiune. A se feri de razele solare şi de temperaturi
de peste 50 °C. Nu pulverizaţi în direcţia unei flăcări sau pe obiecte incandescente. După utilizare, nu deschideţi forţat şi nu ardeţi. După prima utilizare,
produsul trebuie folosit în decursul a 6 luni, în caz contrar, nu pot fi eliminate
problemele tehnice.
Înainte de utilizare, verificați rezistența culorilor de pe suprafețele sensibile sau
lăcuite pe o bucată ascunsă vederii.
Țineți cont de instrucțiunile de curățare ale producătorului.

Produse complementare
Optiflor® G 470
Optiflor® Ex G 477
Buz® Defoam G 478
O Tens G 500 - Detergent universal fără agenți tensioactivi, pe bază de citrat,
alcalin

Fraze de pericol
H222
H229
H315
H317
H410

Aerosol extrem de inflamabil.
Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.
Provoacă iritarea pielii.
Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Vă rugăm să extrageți indicații suplimentare privind siguranța din fișa cu date
de securitate a Buz® Point G 502 de la www.buzil.com.
Număr articol*:
G502-0200RO

* Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Discutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.
Datele din informațiile noastre despre produs se bazează pe experiențele și pe cercetările noastre atente, și corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre. Condițiile diferite legate de prelucrare, obiecte și
materiale nu pot fi însă verificate și influențate de noi în detaliu. Din acest motiv, informațiile noastre despre produs pot conține doar indicații generale de prelucrare. De aceea, calitatea lucrării depinde de evaluarea
de specialitate a obiectului și de prelucrarea de către utilizator. În cazul în care acesta are dubii, el este obligat să verifice întotdeauna compatibilitatea materialului de tratat cu produsul Buzil într-un loc ascuns
vederii sau să obțină consiliere privind utilizarea produsului. Răspunderea pentru informațiile incomplete sau incorecte din materialele noastre informative poate fi asumată doar în caz de culpă gravă (intenție sau
neglijență gravă); rămân neatinse eventualele pretenții rezultate din Legea privind răspunderea pentru produse. Prin aceste informații despre produs, toate informațiile anterioare despre produs își pierd valabilitatea.
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