ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA TRUBKY
Základní čisticí prostředek

BUZ® FLOW G 577

Tekutý čisticí prostředek na trubky

Rozsah použití

Výhody/vlastnosti výrobku

■ Odpady, potrubí, sifóny v umyvadlech, sprchách

■ Odstraňuje ucpání v odtocích a v potrubí
■ Vydatně rozpouští ucpání způsobené zbytky mýdla, tuky, vlasy a zbytky
jídel
■ Vysoce aktivní, samočinně působící čisticí prostředek na trubky
■ Lehce viskózní a tím zesiluje svou účinnost
■ Při pravidelném používání zabráníte ucpávání
■ Odstraňuje nepříjemné pachy

Technické údaje
Hodnota pH

14

Barva výrobku

bezbarvý až nažloutlý

Obal*

1 l Láhev

Obsahové látky podle AQUA, SODIUM HYDROXIDE, TRISODIUM
INCI
DICARBOXYMETHYLALANINATE, COCAMINE
OXIDE, SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE,
SODIUM ACRYLATE
* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým
poradcem.

www.buzil.com

ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA TRUBKY
Základní čisticí prostředek

BUZ® FLOW G 577

Tekutý čisticí prostředek na trubky
Použití a dávkování

Upozornění

Neředěný

Nemíchat s produkty s obsahem kyselin.

Lehké ucpání:
Nalijte 50 ml přímo do odpadu.
Kontaktní doba: 15 min.

Doplňkové výrobky

Silné ucpání:
Nalijte 100–200 ml přímo do odpadu.
Kontaktní doba: 30 min. až 4 hod.
Propláchněte horkou vodou. Postup případně opakujte.

Buz® Contracalc G 461 - Tekutý prostředek k odvápňování a základní sanitární
čisticí prostředek na bázi kyseliny fosforečné, bezbarvý
Metapol G 505 - Leštidlo na kov připravené k použití
Buz® Metasoft G 507 - Čisticí prostředek na nerezovou ocel připravený k použití
Buz® Polish G 508 - Tekutý písek připravený k použití, hustý
Buz® Dish Fix G 530 - Neutrální prostředek na ruční mytí nádobí
Planta® Aloe P 314 - Ekologický prostředek na mytí nádobí, neutrální

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® Flow G 577 na www.buzil.com.
Kód GISBAU: GR 10
Číslo výrobku*:
G577-0001R1

* 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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