IPARI TISZTÍTÓSZER
Napi tisztítószer

INDUMASTER® STEP IR 16

Semleges és anyagkímélő ipari tisztítószer

Alkalmazási terület

Termékelőnyök/-tulajdonságok

■ Műhelyben és ipari területen történő használatra

■ Gyors hatású erőteljes tisztítószer kézi és gépi tisztításhoz

■ Mindenféle vízálló felület és padlóburkolat

■ Erőteljes szennyoldás

■ Alumínium felületek

■ Feloldja az olajos és zsíros koszt

■ Akrilüveghez is alkalmas

■ Kiváló nedvesítő képesség

■ Felhasználható mozgólépcsők és mozgójárdák tisztításához

■ Rendkívül anyagkímélő
■ Kiváló tapadás, ezáltal kevesebb lecsorgó és lecsepegő tisztítóoldat
■ Speciálisan mozgólépcsők tisztítására szolgáló gépek számára kifejlesztve

Műszaki adatok
pH-érték

8,5

Termékszín

színtelentől sárgásig

Csomagolás*

1 l flakon
10 l kanna

* Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.
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IPARI TISZTÍTÓSZER
Napi tisztítószer

INDUMASTER® STEP IR 16

Semleges és anyagkímélő ipari tisztítószer
Alkalmazás és adagolás
Napi tisztítás:
50 - 100 ml / 10 l víz

Napi tisztítás:
50 - 100 ml / 10 l víz

Gépi tisztítás:
50 - 200 ml / 10 l víz
A Buz® Defoam G 478 nagy habzáshoz használható.
Mozgólépcsők tisztítása:
Kefélő-szívó módszer: 1-2 l/10 l víz
Kompressziós permetező: 1:1 - 1:2 az előpermetezéshez
Adagolja a tisztítóoldatot a gépbe és tisztítsa kefélő-szívó
módszerrel.
Tisztítóspray:
50 ml / 600 ml víz

Megjegyzés
Kizárólag hideg vízzel használható.
Automatákban való használatkor a tartályokat rendszeresen tisztítsa meg és
öblítse ki.
A használatra elkészített oldatokat használja fel azonnal, de legkésőbb 24 órán
belül.

Kiegészítő termékek
Indumaster® Fast IR 14
Indumaster® Protect IR 30
Indumaster® Forte IR 42 - Oldószer alapú ipari és sportpadló tisztító
Indumaster® Intensive IR 44
Indumaster® Universal IR 55 - Öko-tanúsított ipari tisztítószer

Figyelmeztető mondatok
H319

Súlyos szemirritációt okoz.

További biztonsági tudnivalókért lásd a Indumaster® Step IR 16 biztonsági
adatlapját a www.buzil.com weboldalon.
GISBAU-kód: GU 80
Cikkszám*:
IR16-0001R1
IR16-0010R1

* Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.
A termékinformációkban található tudnivalók tapasztalatainkon és gondos kutatáson alapszanak, és aktuális ismereteinknek felelnek meg. A különböző feldolgozási, tárgyakra és anyagokra vonatkozó körülményeket
azonban nem tudjuk egyenként ellenőrizni és befolyásolni. Ennek következtében a termékinformációk mindössze általános feldolgozási tudnivalókat tartalmaznak. A munka minősége ezért az objektum szakszerű
megítélésétől és a felhasználói feldolgozástól függ. Kétségek esetén a felhasználó köteles a Buzil-termék hatását a kezelendő anyagon egy nem feltűnő helyen kipróbálni, vagy alkalmazástechnikai segítséget kérni.
A tájékoztató anyagunkban található hiányos vagy helytelen adatokért felelősséget csak súlyos hiba esetében (szándékosság vagy súlyos gondatlanság) esetén vállalunk; a termékfelelősségi törvényből eredő
esetleges követelések változatlanok maradnak. A jelen termékinformáció által minden ezt megelőző termékinformáció érvényét veszíti.
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