Środek do mycia/pielęgnacji parkietu
Czyszczenie gruntowne

PARQUET STRIPPER G 400

Środek do czyszczenia gruntownego podłóg drewnianych na bazie
rozpuszczalników

Zakres zastosowania

Zalety i właściwości produktu

■ Niezabezpieczone podłogi drewniane i posadzki powleczone woskiem twardym, np. parkiet i korek

■ Wnika głęboko w pory
■ Szybkie działanie
■ Oszczędne dozowanie
■ Gruntownie rozpuszcza twardy wosk, olej i tłuszcz

Dane techniczne
Wartość pH

--

Kolor produktu

bezbarwny

Pojemność*

10 l kanister metalowy

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów.
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

www.buzil.com
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Środek do czyszczenia gruntownego podłóg drewnianych na bazie
rozpuszczalników
Zastosowanie i dozowanie
Nierozcieńczany
Rozpylić bez rozcieńczania lub nanieść za pomocą nie
mechacącą się szmatkę i pozostawić do zadziałania.
Nie dopuścić do zaschnięcia.
Następnie przeprowadzić czyszczenie gruntowne za
pomocą szorowarki i odpowiedniego pada. Zebrać
brudny roztwór po czyszczeniu.

Uwaga
Korzystać wyłącznie z maszyn zabezpieczonych przed wybuchem.
Opakowanie po użyciu natychmiast zamknąć.
Zadbać o dobrą wentylację.

Produkty uzupełniające
Buzilin G 320 - Płynny wosk do podłóg
Buz® Soap G 240 - Środek czyszczący na bazie mydła
Suwi Glanz G 210 - Środek myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów
nierozpuszczalnych w wodzie oraz wosków

Zwroty określające zagrożenie
EUH066	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie
lub pękanie skóry.
H226
Łatwopalna ciecz i pary.
H304	Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić
śmiercią.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H372	Powoduje uszkodzenie narządów (centralny układ nerwowy)
poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki
preparatu niebezpiecznego do produktu Parquet Stripper G 400 n
uniwersalny środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.
Kod GISBAU: GH 20
Numer artykułu*:
G400-0010WA

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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