ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA KOVY/PÉČE O KOVY
Udržovací čisticí prostředek

BUZ® METASOFT G 507

Čisticí prostředek na nerezovou ocel připravený k použití

Rozsah použití

Výhody/vlastnosti výrobku

■ Pro použití v potravinářském průmyslu

■ Odstraňuje zamlžení na nerezových plochách a přístrojích

■ Povrchy odolné proti kyselinám

■ Vytváří odperlovací efekt

■ Nerezová ocel, sklokeramické varné desky

■ Odstraňuje rovněž odolné usazeniny nečistot

■ Keramické dlaždice a porcelánové povrchy

■ Vynikající síla rozpouštějící vápenec i při silné nečistotě

Technické údaje
Hodnota pH

3

Barva výrobku

bílým šedá

Obal*

600 ml Láhev
200 l Sud

Obsahové látky podle AQUA, QUARTZ, SODIUM CITRATE, SODIUM
INCI
C14-17 ALKYL SEC SULFONATE, TRIDECETH-3,
SULFAMIC ACID, PARFUM, DIMETHICONE,
LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, BUTYLPHENYL
METHYLPROPIONAL, BENZYL SALICYLATE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým
poradcem.

www.buzil.com

ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA KOVY/PÉČE O KOVY
Udržovací čisticí prostředek

BUZ® METASOFT G 507

Čisticí prostředek na nerezovou ocel připravený k použití
Použití a dávkování

Neředěný
Nanést na vlhkou čisticí utěrku nebo houbičku, povrch očistit a
opláchnout studenou vodou.

Upozornění
Plochy nebo předměty, které se dostávají do přímého kontaktu s potravinami,
se musí pečlivým opláchnutím vodou zbavit zbytků z čištění.
Nepoužívejte na přírodní kameny spojené vápnem, jako např. mramor, Solnhoferské desky, travertin, lasturové vápno.
Nepoužívat na hliník, lakované povrchy a akrylové sklo.

Doplňkové výrobky
Budenat® Intense D 443
Budenat® Rapid D 444
Budenat® Alkasept D 445
Budenat® LM D 447
Bistro G 435 - Intenzivní čisticí prostředek na kuchyně
Metapol G 505 - Leštidlo na kov připravené k použití
Buz® Polish G 508
Buz® Dish Fix G 530 - Neutrální prostředek na ruční mytí nádobí
Buz® Grillmaster G 575 - Vysoce alkalický čistič na grily a trouby
Buz® Grillmaster G 576 - Vysoce alkalický čistič na grily a trouby připravený k
použití
Indumaster® Intensive IR 44 - Průmyslový čisticí prostředek do kuchyně bez
fosfátů
Planta® Aloe P 314 - Ekologický prostředek na mytí nádobí, neutrální
Budenat® Rapid Wipes D 444

Standardní věty o nebezpečnosti
H318

Způsobuje vážné poškození očí.

Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k
Buz® Metasoft G 507 na www.buzil.com.
Kód GISBAU: GS 50
Číslo výrobku*:
G507-0600R3
G507-0200

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.
Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování
uživatelem. V případě pochybnosti je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za
neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.
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