Buisreiniger
Stripper

BUZ® FLOW G 577
Leidingreiniger, vloeibaar

Toepassingsgebieden

Productvoordelen en eigenschappen

■ Afvoeren, buizen, sifons in wastafels, douches

■ Verwijdert verstoppingen in afvoeren en buizen
■ Lost met veel kracht verstoppingen op van zeepresten, vetten,
haren en etensresten
■ Zeer actief werkende afvoerreiniger
■ Licht viscose waardoor het krachtig werkt
■ Voorkomt onaangename geuren

Technische gegevens
pH-waarde

14

Productkleur

kleurloos tot geelachtig

Verpakking*

1 l fles

Ingrediënten
volgens INCI

AQUA, SODIUM HYDROXIDE, TRISODIUM DICARBOXYMETHYLALANINATE, COCAMINE OXIDE,
SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE, SODIUM
ACRYLATE

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal
beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.

www.buzil.com

Buisreiniger
Stripper

BUZ® FLOW G 577
Leidingreiniger, vloeibaar
Toepassing en dosering
Puur
Lichte verstoppingen:
50 ml rechtstreeks in de afvoer gieten. Inwerktijd: 15
minuten.
Zware verstoppingen:
100 - 200 ml rechtstreeks in de afvoer gieten. Inwerktijd: 30 minuten tot 4 uur.
Wegspoelen met heet water. Procedure eventueel
herhalen.

Advies
Niet met zuurhoudende producten mengen.

Aanvullende producten
Buz® Polish G 508 - Gebruiksklare schuurmelk, dik, vloeibaar
Buz® Dish Fix G 530 - Afwasmiddel voor handafwas, neutraal
Planta® Aloe P 314 - Ecologisch afwasmiddel voor handafwas, neutraal
Buz® Contracalc G 461 - Vloeistof, kleurloze reiniger en kalk verwijderaar op basis van fosforzuur
Metapol G 505 - Gebruisklare metaal polish
Buz® Metasoft G 507 - Gebruisklare roestvrijstalen reiniger

Gevarenaanduidingen
H290
H314

Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor
Buz® Flow G 577 op www.buzil.nl.
GISBAU-Code: GR 10
Artikelnummer*:
G577-0001R1

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.
De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en
het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het
werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te
controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele
aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
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