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Powłoki zabezpieczające
Środek do mycia/Pielęgnacji Parkietu

BUZILIN G 320
Płynny wosk do podłóg

Zakres zastosowania
■	 do niezabezpieczonych podłóg drewnianych

■	 niepoddane obróbce i pokryte twardym woskiem posadzki, np. 
korek, parkiet

Zalety i właściwości produktu
■	 tworzy na podłodze odporny na działanie niekorzystnych czynni-

ków film ochronny

■	 czyści i pielęgnuje

■	 nadaje się do polerowania

■	 odpowiedni do oczyszczaczy

■	 Bez typowego zapachu rozpuszczalnika

■	 nadaje jedwabny matowy połysk

■	 antypoślizgowa zgodnie z din 51131

■	 Stosowany jako zabezpieczenie podłoża posadzki

Dane techniczne
Wartość pH --
kolor produktu biały
Pojemność* 10 l kanister metalowy

* Wskazówka: należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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Powłoki zabezpieczające
Środek do mycia/Pielęgnacji Parkietu

BUZILIN G 320
Płynny wosk do podłóg

Zastosowanie i dozowanie
Warunek: 
Posadzka po czyszczeniu gruntownym, sucha. 

nierozcieńczany
rozpylić g 320 Buzilin na wyczyszczonej gruntownie, 
suchej posadzce i polerować maszynowo.
Wypolerować za pomocą maszyny jednotarczowej 
i pada do polerowania wykonanego z naturalnego 
włosia.

Uwaga
Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Po użyciu natychmiast zamknąć 
pojemnik.
Przechowywać i stosować w temperaturze pokojowej.

Produkty uzupełniające
Parquet Stripper g 400 - Środek do czyszczenia gruntownego podłóg 
drewnianych na bazie rozpuszczalników 
Buz® Soap g 240 - Środek czyszczący na bazie mydła 
Suwi glanz g 210 - Środek myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów 
nierozpuszczalnych w wodzie oraz wosków

Zwroty określające zagrożenie
euH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie 

lub pękanie skóry.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić 

śmiercią.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki 
preparatu niebezpiecznego do produktu Buzilin g 320 n uniwersalny 
środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

kod giSBau: gH 10

numer artykułu*:
g320-0010r3

* 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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