VŮNĚ V MÍSTNOSTI

BUZ® PROVENCE G 565

Vonný olej připravený k použití s aktivním blokátorem zápachu

Rozsah použití

Výhody/vlastnosti výrobku

■ Pro veškerá sanitární a vlhká prostředí, toalety, veřejná zařízení, jako
jsou nemocnice, domovy pro seniory, stejně jako v gastronomii, ve společenských prostorách a šatnách, sportovních a wellness zónách atd.

■ Aromatická vůně připomínající čerstvě sklizenou levanduli

■ Pro rychlé a dlouhodobé odstranění zápachu a zlepšení vzduchu

■ Nezanechává skvrny

■ Rychle neutralizuje nepříjemné pachy aktivními blokátory zápachu

Technické údaje
Hodnota pH

8

Barva výrobku

bezbarvý

Obal*

600 ml Láhev

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým
poradcem.

www.buzil.com

VŮNĚ V MÍSTNOSTI

BUZ® PROVENCE G 565

Vonný olej připravený k použití s aktivním blokátorem zápachu
Použití a dávkování

Změna barvy nebo rozdíly barev nemají vliv na kvalitu produktu.

Neředěný
Nastříkejte jednu dávku do toalety nebo na toaletní kartáč, do
odtoků, umyvadel, zvlhčovačů vzduchu nebo pytlů na odpad
atd.

Standardní věty o nebezpečnosti
bez označení
Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k Buz®
Provence G 565 na www.buzil.com.
Číslo výrobku*:
G565-0600RA

* 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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