ЧИШЋЕЊЕ И НЕГА ТЕПИХА
Средство за основно чишћење

BUZ® POINT G 502

Средство за уклањање мрља за текстилне облоге и површине

Подручје примене

Предности/особине производа

■ За уклањање мрља на површинама отпорним на разређивач и
обојеним површинама, теписима и тапацираном намештају

■ Уклања прљавштину нерастворљиву у води, као нпр. жваке и лепак,
лакове, катран и битумен, крему за ципеле, боје за копир-апарате и
печате, мастило и восак свећа, уља и масти
■ Без проблема уклања остатке налепница
■ Решава проблеме уз врло добру моћ чишћења
■ Не оставља трагове
■ Растварање мрља на природној бази
■ Економична потрошња
■ Пријатан мирис

Технички подаци
pH вредност

--

Боја производа

безбојна до жућкаста

Амбалажа*

200 ml Спреј

* Напомена: Имајте у виду делимично ограничену доступност производа на међународном
тржишту. Обратите се надлежном корисничком сервису.

www.buzil.com
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Чист
Напрскајте. Оставите кратко да делује. Истрљајте
чистом крпом са добром моћи упијања од спољашње
ка унутрашњој страни. Жвакаћу гуму и слично уклоните
помоћу шпатуле.

Молимо запамтите
Посуда је под притиском. Заштитити од сунчевог зрачења и температура
изнад 50 °C. Не прскати на ватру или ужарене предмете. Ни након
употребе, не отварати силом нити сагоревати. Овај производ мора да се
утроши у року од 6 месеци од датума отварања, у супротном се не могу
искључити технички проблеми.
Пре примене средства на обојеним, осетљивим или лакираним
површинама проверите постојаност боје на неком неупадљивом месту.
Обратите пажњу на упутство за чишћење произвођача.

Комплементарни производи
Optiflor® G 470
Optiflor® Ex G 477
Buz® Defoam G 478
O Tens G 500 - Универзално средство за чишћење без тензида на бази
цитрата, алкално

Упозорења на опасност
H222
H229
H315
H317
H410

Веома запаљив аеросол.
Посуда je под притиском: Код зугревања може да експлодира.
Изазива иритацију коже.
Може да изазове алергијске реакције на кожи.
Веома токсично по живи свијет у води са дуготрајним
посљедицама.

Остала безбедносна упутства пронађите у безбедносном листу за
Buz® Point G 502 unter www.buzil.com.
Број артикла*:
G502-0200SR

* Напомена: Имајте у виду делимично ограничену доступност производа на међународном тржишту. Обратите се надлежном корисничком сервису.
Подаци садржани у информацијама о нашим производима почивају на нашим искуствима и брижљивим анализама и одговарају нашем тренутном нивоу знања. Ми нисмо у могућности да вршимо
појединачне провере и утичемо на различите услове обраде, на стање објеката и материјала. Информације о производима садрже само опште инструкције за обраду. Квалитет рада због тога зависи од
стручне процене предмета рада и обраде од стране корисника. У случају недоумице корисник има обавезу да на неком неупадљивом месту провери отпорност материјала који се третира производом
компаније Buzil или да потражи технички савет. Одговорност за непотпуне или нетачне информације у нашем информативном материјалу постоји само у случају великог немара (намере или великог
немара); сви захтеви који произилазе из Закона о одговорности за производ остају непромењени. Објављивањем ових информација о производима престају да важе све претходне информације о
производима.
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