POMOCNÝ PRACÍ PROSTŘEDEK

BUZ® LAUNDRY STRONG L 831

Tekutý prostředek pro zesílení prací účinnosti

Rozsah použití

Výhody/vlastnosti výrobku

■ Pro průmyslové použití

■ Zlepšuje prací výkon a zvyšuje čisticí výkon běžných pracích prostředků
díky vázání tvrdosti vody a účinné ochraně proti zašednutí

■ Vhodný na bavlnu, mikrovlákno, viskózu, polyester, polyamid, polypropylen

■ Optimalizovaná schopnost odstraňovat nečistoty díky speciálním komplexotvorným činidlům
■ Výrazné omezení usazování rozpuštěné špíny na vláknech
■ Zlepšená schopnost odstraňovat nečistoty

Technické údaje
Hodnota pH

14

Barva výrobku

bezbarvý až nažloutlý

Obal*

2 l Láhev
20 l Kanystr

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

www.buzil.com

POMOCNÝ PRACÍ PROSTŘEDEK

BUZ® LAUNDRY STRONG L 831

Tekutý prostředek pro zesílení prací účinnosti
Použití a dávkování

Upozornění

Pro ruční i automatické dávkování. Buz Laundry Strong
L 831 se podle následujícího doporučení dávkuje do hlavního
pracího programu:
®

5 - 20 ml / kg suchého prádla (podle tvrdosti vody a druhu
znečištění)

Řiďte se podle pokynů k praní a péči o dané textilie.

Doplňkové výrobky
Buz® Laundry Compact L 810 - Vysoce koncentrovaný tekutý prací prostředek
Buz® Laundry Enz 3 L 820 - Enzymatický koncentrovaný tekutý prací prostředek
Buz® Laundry Soft L 830 - Aviváž
Buz® Laundry Bright L 832 - Tekutá bělicí a dezinfekční složka

Standardní věty o nebezpečnosti
H290
H314

Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k
Buz® Laundry Strong L 831 na www.buzil.com.
Číslo výrobku*:
L831-0002CS
L831-0020R1

* 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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