HALI TEMIZLEYICI / BAKIMI
Temel temizleyici

BUZ® POINT G 502

Tekstil kaplamalar ve yüzeyler için leke çözücü

Uygulama alanı

Ürün avantajları / özellikleri

■ Çözücülere karşı dayanıklı, renk haslığı olan yüzeylerde, halılarda ve
döşeme mobilyalarda leke çıkartma için

■ Suda çözünmeyen kirleri çıkartır, örn. sakız ve yapışkanlar, boya, zift ve
bitümen, ayakkabı cilası, fotokopi ve baskı boyaları, mürekkep ve mum,
yağlar ve gresler
■ Etiket artıklarını sorunsuz şekilde çıkartır
■ Çok iyi temizlik etkisi olan sorun çözücü
■ Kalıntı bırakmaz
■ Doğal ham madde temelinde leke çözme gücü
■ Kullanımda tasarruflu
■ Hoş kokulu

Teknik veriler
pH Değeri

--

Ürün rengi

renksiz ile sarımsı arası

Varıl*

200 ml Sprey kutu

* İpucu: Lütfen ürünlerin uluslararası kısmen kısıtlı olarak ulaşılabilir olduğunu dikkate alın. Müşteri
danışmanınızla görüşün.

www.buzil.com
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Uygulama ve dozlama

Saf
Püskürtün. Kısa süre etki etmesini bekleyin. Temiz, emici bir
bezle dıştan içe doğru silin. Sakız v.b. bir spatula ile kaldırın.

Bilgi
Kutu basınçlıdır. Güneş ışınlarından ve 50 °C üzerindeki sıcaklıklardan
koruyun. Aleve veya akkor nesnelere püskürtmeyin. Kullandıktan sonra bile
kuvvet kullanarak açmayın veya ateşe atmayın. Ürün ilk kullanımdan sonra 6 ay
içinde tüketilmelidir, aksi takdirde teknik sorunlarla karşılaşılabilir.
Renkli, hassas ve boyalı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzeyin görülmeyen bir noktasında renk haslığı kontrol edilmelidir.
Üreticinin temizlik talimatlarına uyun.

Tamamlayıcı ürünler
Optiflor® G 470
Optiflor® Ex G 477
Buz® Defoam G 478
O Tens G 500 - Sitrat bazlı, alkali, tensit içermeyen çok amaçlı temizleyici

Zararlılık ifadesi
H222
H229
H315
H317
H410

Aşın alevlenir aerosol.
Kab basınç altında bulunmaktadır: Isındığında çatlayabilir.
Cilt tahrişine yol açar.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Diğer güvenlik bilgileri için lütfen Buz® Point G 502 ürününün www.buzil.com
adresindeki güvenlik veri sayfasına bakın.
Ürün numarası*:
G502-0200TR

* İpucu: Lütfen ürünlerin uluslararası kısmen kısıtlı olarak ulaşılabilir olduğunu dikkate alın. Müşteri danışmanınızla görüşün.
Ürün bilgilerinde verdiğimiz bilgiler tecrübelerimize ve titiz araştırmalarımıza dayanmaktadır ve güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Fakat her bir farklı işlem, obje ve malzeme koşulunu tek tek kontrol etmemiz
ve etkilememiz mümkün değildir. Bu sebeple ürün bilgilerinde sadece genel işlem bilgileri verebilmekteyiz. Bu bağlamda çalışmanın kalitesi, uzman obje değerlendirmesi ve uygulayıcının yaptığı işleme bağlıdır.
Uygulayıcı emin olmadığı durumlarda, işlem yapılacak malzemenin Buzil ürünüyle olan uyumluluğunu göze çarpmayan bir yerde denemeli veya uygulamaya yönelik teknik bilgi almalıdır. Bilgi materyalimizde eksik
veya doğru olmayan bilgiler konusunda sorumluluk, sadece ağır suç (kasıt veya ağır ihmal) söz konusuyla alınır; ürün sorumluluk yasası uyarınca olası talep hakları saklıdır. Bu ürün bilgilendirmesinin yayınlanmasıyla
birlikte tüm önceki ürün bilgilendirmeleri geçerliliklerini yitirmiştir.
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