PRAMONINIS VALIKLIS
Buitinis valiklis

INDUMASTER® STEP IR 16

Neutralus ir medžiagą saugantis pramoninis valiklis

Naudojimo sritis

Produkto savybės / privalumai

■ Tinka naudoti dirbtuvėse ir pramonėje

■ Greito veikimo valiklis rankiniam ir mechaniniam valymui

■ Visiems vandeniui atspariems paviršiams ir grindų dangoms

■ Gerai pašalina susidariusius purvo sluoksnius

■ Aliuminio paviršiams

■ Atitirpina aliejų ir riebalus

■ Taip pat tinka akrilo stiklui

■ Gerai suriša paviršių medžiagas

■ Galima naudoti mechaniniams elevatoriams ir kėlimo takams valyti

■ Nekenkia medžiagai
■ Puikus sukibimas, sumažina valymo priemonės išsiliejimą ir taškymąsi
■ Sukurta ekskavatorių valymo mašinoms

Techniniai duomenys
pH-rodiklis

8,5

Produkto spalva

bespalvis arba gelsvas

Tara*

1 l Butelis
10 l Kanistras

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su
konsultantu.

www.buzil.com

PRAMONINIS VALIKLIS
Buitinis valiklis

INDUMASTER® STEP IR 16

Neutralus ir medžiagą saugantis pramoninis valiklis
Naudojimas ir dozavimas
Kasdienis valymas:
50 - 100 ml / 10 l vandens

Kasdienis valymas:
50 - 100 ml / 10 l vandens

Automatinis valymas:
50 - 200 ml / 10 l vandens
Esant stipriam putplasčiui, galima naudoti Buz® Defoam
G 478.
Ekskavatorių valymas:
Valymo šepečiu ir siurbimo procedūrai: 1 - 2 l / 10 l vandens
Slėginis purškiklis: santykiu nuo 1:1 iki 1:2 pirminiam purškimui
Įpilkite valymo skystį į mašiną ir pravalykite šepetėliu.
Purškiamasis valiklis:
50 ml / 600 ml vandens

Nuoroda
Naudokite tik šaltą vandenį.
Naudojant įrenginiuose, rezervuarus būtina reguliariai valyti ir plauti.
Naudoti skirtą tirpalą reikia pagaminti šviežiai ir sunaudoti per 24 valandas.

Papildomi produktai
Indumaster® Fast IR 14
Indumaster® Protect IR 30
Indumaster® Forte IR 42 - Sudėtyje tirpiklio turintis pramoninis ir sportinės
dangos valiklis
Indumaster® Intensive IR 44
Indumaster® Universal IR 55 - Eko sertifikatą turintis pramoninis valiklis

Pavojingumo frazės
H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Daugiau saugos nurodymų rasite saugos duomenų lape, skirtame
Indumaster® Step IR 16 svetainėje www.buzil.com.
GISBAU kodas: GU 80
Prekės numeris*:
IR16-0001R1
IR16-0010R1

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.
Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl
informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo
patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant
grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.
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