DETERGENT UNIVERSAL
Detergent de întreținere

SURFACE SMART KS 24

Smart Detergent universal

Domeniu de utilizare

Avantaje/caracteristici ale produsului

■ Toate materialele şi suprafeţele rezistente la apă, de exemplu suprafeţe din
plastic şi sticlă, podele ceramice

■ Detergent universal pentru curăţarea zilnică
■ Usucă rapid și fără dâre
■ Menajează materialele
■ Parfum plăcut

Date tehnice
pH-Valoare

6,5

Culoare produs

turcoaz

Ambalaj*

1 l Sticlă
10 l Canistră

* Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Discutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.

www.buzil.com

DETERGENT UNIVERSAL
Detergent de întreținere

SURFACE SMART KS 24

Smart Detergent universal
Utilizare și dozare
Curățare de întreținere:
50 - 100 ml / 10 l apă

Curățare de întreținere:
50 - 100 ml / 10 l apă

Curățare cu mașină automată:
100 - 200 ml / 10 l apă

Indicaţie
Utilizaţi numai apă rece.
Dacă se utilizează în mașini automate de spălat pardoseli, rezervoarele trebuie
curățate și clătite la intervale regulate de timp. Modificările sau diferențele de
culoare nu influențează calitatea produsului.

Fraze de pericol
fără etichetă
Vă rugăm să extrageți indicații suplimentare privind siguranța din fișa cu date
de securitate a Surface Smart KS 24 de la www.buzil.com.
Cod GISBAU: GU 50
Număr articol*:
KS24-0001RA
KS24-0010RA

* Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Discutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.
Datele din informațiile noastre despre produs se bazează pe experiențele și pe cercetările noastre atente, și corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre. Condițiile diferite legate de prelucrare, obiecte și
materiale nu pot fi însă verificate și influențate de noi în detaliu. Din acest motiv, informațiile noastre despre produs pot conține doar indicații generale de prelucrare. De aceea, calitatea lucrării depinde de evaluarea
de specialitate a obiectului și de prelucrarea de către utilizator. În cazul în care acesta are dubii, el este obligat să verifice întotdeauna compatibilitatea materialului de tratat cu produsul Buzil într-un loc ascuns
vederii sau să obțină consiliere privind utilizarea produsului. Răspunderea pentru informațiile incomplete sau incorecte din materialele noastre informative poate fi asumată doar în caz de culpă gravă (intenție sau
neglijență gravă); rămân neatinse eventualele pretenții rezultate din Legea privind răspunderea pentru produse. Prin aceste informații despre produs, toate informațiile anterioare despre produs își pierd valabilitatea.
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