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Czyszczenie bieżące
Środek do myCia sanitariatów

SAN SMART KS 27
smart sanitariaty

Zakres zastosowania
■	 na wszystkich materiałach i powierzchniach odpornych na działanie 

kwasu

■	 szczególnie zalecany do porcelany sanitarnej, na - wierzchni chro-
mowej i ze stali nierdzewnej, do płytek ściennych i podłogowych

Zalety i właściwości produktu
■	 na bazie kwasu cytrynowego

■	 rozpuszcza wapień, kamień urynowy i inne zabrudzenia mineralne

■	 dobre działanie czyszczące

■	 Higieniczna świeżość i przyjemny zapach

■	 Produkt ujêty na liście rk

Dane techniczne
wartość pH 2
kolor produktu rózowy
Pojemność* 1 l butelka 

10 l kanister
* wskazówka: należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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Czyszczenie bieżące
Środek do myCia sanitariatów

SAN SMART KS 27
smart sanitariaty

Zastosowanie i dozowanie

Czyszczenie bieżące:
50 - 100 ml / 10 l wody

Czyszczenie bieżące:
50 - 100 ml / 10 l wody

Czyszczenie pianą:
100 ml / 600 ml wody

Uwaga
Używać zawsze zimnej wody. spłukiwać czystą wodą.
nie stosowac do kamieni naturalnych zwierajacych wapien jak np. 
marmur, plyty solnhofer, trawertyn, wapien muszlowy.

Zwroty określające zagrożenie
brak obowiązku klasyfikacji

szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki 
preparatu niebezpiecznego do produktu san smart ks 27 n uniwer-
salny środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

kod GisBaU: Gs 10

numer artykułu*:
ks27-0001r1 
ks27-0010r1

* 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 zamier-
zone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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