ČISTILO ZA PREPROGE/VZDRŽEVANJE PREPROG
sredstvo za temeljito čiščenje

BUZ® POINT G 502

Odstranjevalec madežev za tekstilne obloge in površine

Obseg uporabe

Prednosti/lastnosti izdelka

■ Za odstranjevanje madežev na barvno obstojnih površinah odpornih proti
topilom, preprogah in oblazinjenem pohištvu

■ Odstranjuje madeže, ki so netopni v vodi, kot so npr. žvečilni gumi in lepila,
laki, katran in bitumen, loščilo za čevlje, barva kartuš in štampiljk, črnilo in
vosek, olja in maščobe
■ Brez težav odstranjuje ostanke etiket
■ Neovirano z zelo učinkovitim čiščenjem
■ Za seboj ne pušča nikakršnih ostankov
■ Madeže odpravlja s pomočjo naravnih surovin
■ Varčna poraba
■ Prijeten vonj

Tehnični podatki
vrednost pH

--

Barva izdelka

brezbarvna do rumenkasta

Posoda*

200 ml razpršilna doza

* Namig: Upoštevajte delno omejeno mednarodno razpoložljivost izdelkov. Posvetuje se s svojim svetovalcem za potrošnike.

www.buzil.com

ČISTILO ZA PREPROGE/VZDRŽEVANJE PREPROG
sredstvo za temeljito čiščenje

BUZ® POINT G 502

Odstranjevalec madežev za tekstilne obloge in površine
Uporaba in odmerjanje

ČistoNapršite. Pustite učinkovati kratek čas. S čisto vpojno
krpo otrite od zunaj navznoter. Žvečilni gumi ipd. odstranite z
lopatico.

Napotek
Posoda je pod tlakom. Zaščitite pred sončnimi žarki in temperaturami nad
50 °C. Ne pršite v ogenj ali žareč predmet. Tudi po uporabi ne odpirajte s
silo ali zažgite. Priporočljivo je, da izdelek porabite v roku 6 mesecev od prve
uporabe, v nasprotnem primeru ni mogoče izključiti tehničnih težav.
Pred uporabo na nevpadljivem mestu preverite obstojnost barvanih, občutljivih
in lakiranih površin.
Upoštevajte navodilo za čiščenje proizvajalca.

Dopolnilni izdelki
Optiflor® G 470
Optiflor® Ex G 477
Buz® Defoam G 478
O Tens G 500 - Univerzalno čistilo na osnovi citratov brez površinsko aktivnih
snovi, alkalno

Stavki o nevarnosti
H222
H229
H315
H317
H410

Zelo lahko vnetljiv aerosol.
Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
Povzroča draženje kože.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Več varnostnih navodil najdete v varnostnem listu za izdelek Buz® Point G 502
na strani www.buzil.com.
Številka izdelka*:
G502-0200SL

* Namig: Upoštevajte delno omejeno mednarodno razpoložljivost izdelkov. Posvetuje se s svojim svetovalcem za potrošnike.
Podatki v naših informacijah o izdelku temeljijo na naših izkušnjah in natančnih preiskavah ter ustrezajo današnjim spoznanjem na področju. Vendar v posameznih primerih ne moremo preveriti različnih pogojev
obdelave, objekta in materialov ter nanje vplivati. Zato lahko v informacije o izdelku vključimo zgolj splošne napotke za obdelavo. Kakovost dela je zato odvisna od strokovne ocene objekta in uporabnikove obdelave.
V primeru dvoma mora uporabnik na nevpadljivem mestu vedno preveriti, ali material, ki ga namerava obdelati, prenaša izdelek Buzil ali se tehnično posvetovati o uporabi. Odgovornost za nepopolne ali nepravilne
podatke v našem informativnem gradivu nastane zgolj zaradi resne krivde (naklep ali huda malomarnost); morebitni zahtevki iz naslova nemškega Zakona o odgovornosti za izdelek (Produkthaftungsgesetz) ne
vzdržijo. S temi informacijami o izdelku so postale vse predhodne informacije o izdelku neveljavne.
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