ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA PARKETY/PÉČE O PARKETY
Základní čisticí prostředek

PARQUET STRIPPER G 400

Základní čisticí prostředek na dřevěné podlahy s obsahem rozpouštědel

Rozsah použití

Výhody/vlastnosti výrobku

■ Nelakované dřevěné podlahy a krytiny ošetřené tvrdým voskem jako jsou
parkety a korek

■ Čištění do hloubky pórů
■ Samovolný účinek
■ Úsporné dávkování
■ Důkladně rozpouští tvrdý vosk, olej a tuk

Technické údaje
Hodnota pH

--

Barva výrobku

bezbarvý

Obal*

10 l Plechový kanystr

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

www.buzil.com

ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA PARKETY/PÉČE O PARKETY
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Základní čisticí prostředek na dřevěné podlahy s obsahem rozpouštědel
Použití a dávkování
Neředěný
Parquet Stripper G 400 nastříkejte nebo naneste pomocí
hadříku, který nepouští chlupy, a nechte krátce působit.
Nenechat zaschnout.
Následně základně vyčistěte pomocí jednokotoučového stroje
a vhodné houbičky. Setřete rozpuštěnou špínu.

Upozornění
Pracovat pouze se stroji chráněnými proti výbuchu.
Po použití nádobu ihned uzavřít.
Příslušné prostory řádně větrejte.

Doplňkové výrobky
Suwi Glanz G 210 - Prostředek na utírání na bázi vodou nerozpustných polymerů a vosků
Buz® Soap G 240 - Prostředek na utírání na bázi mýdla
Buzilin G 320 - Tekutý vosk na parkety

Standardní věty o nebezpečnosti
EUH066
H226
H304
H336
H372
H411

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání
kůže.
Hořlavá kapalina a páry.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Způsobuje poškození orgánů (centrální nervový systém) při prodloužené nebo opakované expozici.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k
Parquet Stripper G 400 na www.buzil.com.
Kód GISBAU: GH 20
Číslo výrobku*:
G400-0010R5

* 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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