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Zakres zastosowania
■	 Obiekty przemysłowe i hale sportowe, bramy rolowane i segmentowe

■	 Podłogi i powierzchnie odporne na działanie rozpuszczalników i wrażliwe 
na działanie zasady

Zalety i właściwości produktu
■	 Usuwa ślady po butach, startą gumę z opon wózków widłowych i niskiego 

podnoszenia, żywicę do piłki ręcznej itp.

■	 Duża zdolność rozpuszczania brudu, do stosowania punktowego

■	 Do stosowania w automacie czyszczącym

■	 Mało pieniący

Dane techniczne
Wartość pH 5
Kolor produktu bezbarwnego do żółtawego
Pojemność* 10 l kanister

200 l Beczka

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

Data 12.03.2019

Zastosowanie i dozowanie
Czyszczenie bieżące: 
100 - 200 ml / 10 l wody 

Mycie z użyciem automatów: 
100 - 200 ml / 10 l wody 

Czyszczenie intensywne: 
500 - 1000 ml / 10 l wody 

Usuwanie śladów po podeszwach:
Bez rozcieńczania w proporcji 1:2  
Nanieść, wyszorować, zebrać brud i spłukać czystą wodą. 

Produkty uzupełniające
Indumaster® Fast IR 14 - Szybkoschnący środek czyszczący o wysokim  
odczynie zasadowym stosowany w automatach 
Indumaster® Step IR 16 - Neutralny, delikatny dla materiału środek przemysłowy 
do czyszczenia aluminium 
Indumaster® Protect IR 30 - Środek do czyszczenia nawierzchni w przemyśle 
Indumaster® Radical IR 40 - Zasadowy środek czyszczący stosowany w 
przemyśle 
Indumaster® Intensive IR 44 - Środek czyszczący stosowany w przemyśle 
niezawierający fosforanów 
Indumaster® Offensive IR 47 - Wysokoalkaliczny intensywny środek czyszczący 
do zastosowania przemysłowego 
Indumaster® Universal IR 55 - Ekologiczny środek czyszczący stosowany w 
przemyśle

Zwroty określające zagrożenie
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić 

śmiercią.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H372 Powoduje uszkodzenie narządów (centralny układ nerwowy) popr-

zez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 

skutki.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki pre-
paratu niebezpiecznego do produktu Indumaster® Forte IR 42 n uniwersalny 
środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

Numer artykułu*:
IR42-0010R5
IR42-0200R5

INDUMASTER® FORTE IR 42
Środek na bazie rozpuszczalników do czyszczenia pomieszczeñ przemysłowych 
oraz podłóg sportowych

Uwaga
Używać zawsze zimnej wody.
Spłukiwać czystą wodą. 
W przypadku stosowania automatów należy regularnie czyścić i płukać 
zbiorniki.
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