RENGÖRING/VÅRD AV MATTOR
Grundrengöring

BUZ® POINT G 502

Fläcklösare för textilmattor och textilytor

Tillämpningsområde

Produktens fördelar/egenskaper

■ För fläcklösning på lösningsmedelsskadade, färgäkta ytor, mattor och
stoppade möbler

■ Avlägsnar icke-vattenlöslig smuts som t.ex. tuggummi och lim, lack, tjära
och bitumen, skokräm, kopierings- och stämpelfärger, bläck och stearin,
olja och fett
■ Avlägsnar enkelt etikettrester
■ Problemlösare med mycket hög rengöringseffekt
■ Lämnar inga restprodukter
■ Fläckborttagande effekt baserat på naturliga råmaterial
■ Räcker länge
■ Behaglig doft

Tekniska data
pH-värde

--

Produktfärg

färglös till gulaktig

Förpackning*

200 ml sprayburk

* Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.

www.buzil.com

RENGÖRING/VÅRD AV MATTOR
Grundrengöring

BUZ® POINT G 502

Fläcklösare för textilmattor och textilytor
Användning och dosering

Outspätt
Spraya på. Låt verka en kort stund. Torka av utifrån och in
med en ren, absorberande trasa. Avlägsna tuggummi och
dylikt med en spatel.

Hänvisning
Tryckbehållare. Skyddas från solljus och temperaturer över 50 °C. Spraya ej
mot öppen låga eller glödande föremål. Öppna ej med våld eller bränn efter
förbrukning. Produkten ska användas inom 6 månader efter första användning,
annars kan tekniska problem uppstå.
Kontrollera färgade, känsliga eller lackerade ytor avseende färgäkthet på ett
dolt ställe före användning.
Beakta tillverkarens rengöringsanvisning.

Kompletterande produkter
Optiflor® G 470
Optiflor® Ex G 477
Buz® Defoam G 478
O Tens G 500 - Tensidfritt allrengöringsmedel på citratbas, alkaliskt

Faroangivelser
H222
H229
H315
H317
H410

Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ytterligare säkerhetsanvisningar hittar du i säkerhetsdatabladet för
Buz® Point G 502 som finns på www.buzil.com.
Artikelnummer*:
G502-0200SV

* Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.
Uppgifterna i våra produktinformationsblad grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar och motsvarar den kunskap vi har i dag. Vi kan dock inte kontrollera och påverka alla olika förutsättningar
i detalj när det gäller användning, material och de lokaler där produkten ska användas. Därför kan vi endast ge allmänna användningsinstruktioner i produktinformationen. Kvaliteten på arbetet beror därför på
användarens fackmannamässiga bedömning av de lokaler där produkten ska användas och hur användaren hanterar produkten. Vid tveksamheter måste användaren alltid kontrollera kompatibiliteten mellan det
material som ska behandlas och Buzilprodukten på en dold yta eller inhämta användarteknisk rådgivning. Vi tar endast ansvar för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vårt informationsmaterial vid grov oaktsamhet
(på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet). Eventuella krav enligt produktansvarslagen påverkas ej. Denna produktinformation ersätter alla tidigare versioner.
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