DELIKATNY PROSZEK DO PRANIA

BUZ® LAUNDRY COLOR+ L 821

Płynny detergent do delikatnego i kolorowego prania

Zakres zastosowania

Zalety i właściwości produktu

■ Nadaje się do wszystkich rodzajów tkanin, bielizny funkcyjnej oraz wełny i
jedwabiu

■ Delikatne czyszczenie i pielęgnacja dzięki łagodnej wartości pH
■ Pozostawia przyjemną, długotrwałą świeżość
■ Optymalna ochrona włókien i kolorów dla zachowania dobrej jakości tkanin
przez długi czas
■ Silna moc prania w celu skutecznego usuwania plam w temperaturach już
od 20°C

Dane techniczne
Wartość pH

8

Kolor produktu

żółtawy

Pojemność*

2 l butelka
20 l kanister

Składniki zgodnie z
systemem INCI

AQUA, TRIDECETH-7, SODIUM CITRATE,
POTASSIUM COCOATE, SODIUM C14-17 ALKYL
SEC SULFONATE, ALCOHOL, PROPYLENE
GLYCOL, BUTOXYDIGLYCOL, GLYCERIN,
TRIETHANOLAMINE, PARFUM, VINYL COPOLYMER, PHOSPHONATE, CALCIUM CHLORIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE, MEK,
DIETHANOLAMINE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, AMYL CINNAMAL, ALPHA-ISOMETHYL
IONONE, LIMONENE, CITRONELLOL, GERANIOL,
SUBTILISIN

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

www.buzil.com

BUZ® LAUNDRY COLOR+ L 821

Płynny detergent do delikatnego i kolorowego prania
Zastosowanie i dozowanie

Uwaga

Dozowanie ręczne i automatyczne produktu Buz Laundry
Color+ L 821 poprzez dodanie środka do cyklu prania głównego zgodnie z poniższą rekomendacją:
®

Proszę przestrzegać instrukcji prania i pielęgnacji tekstyliów. Zmiany koloru lub
różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość.

Produkty uzupełniające
Rodzaj wody mmol / l

°dH

ml / kg (suchego prania)

miêkka
do 1,3
średnia
1,3 - 2,5
twarda
2,5 - 3,8
bardzo twarda ponad 3,8

do 7,3
7,3 - 14
14 - 21,3
ponad 21,3

5 - 10
5 - 15
10 - 20
10 - 25

Buz® Laundry Compact L 810 - Płynny superkoncentrat do prania
Buz® Laundry Enz 3 L 820 - Enzymatyczny, wysoce skoncentrowany płynny
środek piorący
Buz® Laundry Soft L 830 - Zmiękczający płyn do płukania
Buz® Laundry Strong L 831 - Płynny wzmacniacz siły piorącej
Buz® Laundry Bright L 832 - Płyn wybielający i dezynfekujący
Buz® Laundry Chlorin L 833 - Płynny wybielacz aktywny na bazie chloru

Zwroty określające zagrożenie
EUH208
H319

Zawiera Benzisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
Działa drażniąco na oczy.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu Buz® Laundry Color+ L 821 n uniwersalny
środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.
Numer artykułu*:
L821-0002VL
L821-0020RA

* 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.
Data 22.07.2020

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

