СРЕДСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ
Средство за дневно чишћење

INDUMASTER® STEP IR 16

Неутрално индустријско средство за чишћење које негује материјал

Подручје примене

Предности/особине производа

■ За примену у области радионица и индустрије

■ Јако средство за чишћење брзог дејства, за ручно и машинско
чишћење

■ Све површине и подне облоге отпорне на воду

■ Добар капацитет растварања прљавштине

■ Алуминијумске површине

■ Раствара запрљања од уља и масти

■ Погодно и за акрилно стакло
■ Може да се користи за машинско прање покретних степеница и стаза

■ Веома добро покривање
■ Веома добра отпорност материјала
■ Врло добра адхезија и самим тим смањивање отицања и капања
раствора за чишћење
■ Развијен специјално за машине за чишћење покретних степеница

Технички подаци
pH вредност

8,5

Боја производа

безбојна до жућкаста

Амбалажа*

1 l Боца
10 l Канта

* Напомена: Имајте у виду делимично ограничену доступност производа на међународном
тржишту. Обратите се надлежном корисничком сервису.
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Примена и дозирање

Чишћење у домаћинству:
50 - 100 ml / 10 l воде

Чишћење у домаћинству:
50 - 100 ml / 10 l воде

Чишћење аутомата:
50 - 200 ml / 10 l воде
Buz® Defoam G 478 се може користити за тешке пене.
Чишћење покретних степеница:
Поступак са четком за усисавање: 1-2 l/10 l воде
Прскалица под притиском: 1:1 до 1:2 за предпрскање
Сипајте раствор за чишћење у аутомат и очистите четком
за усисавање.
Чишћење прскањем:
50 ml / 600 ml воде

Молимо запамтите
Увек користити хладну воду.
У случају употребе у аутоматима, резервоари морају да се редовно чисте
и испирају.
Припремите раствор непосредно пре употребе и искористите најкасније у
року од 24 сата након припреме.

Комплементарни производи
Indumaster® Fast IR 14
Indumaster® Protect IR 30
Indumaster® Forte IR 42 - Средство за чишћење индустријских и спортских
подова које садржи растварач
Indumaster® Intensive IR 44
Indumaster® Universal IR 55 - Индустријско средство за чишћење са
еколошким сертификатом

Упозорења на опасност
H319

Доводи до јаке иритације ока.

Остала безбедносна упутства пронађите у безбедносном листу за
Indumaster® Step IR 16 unter www.buzil.com.
Код у бази података за опасне супстанце GISBAU: GU 80
Број артикла*:
IR16-0001R1
IR16-0010R1

* Напомена: Имајте у виду делимично ограничену доступност производа на међународном тржишту. Обратите се надлежном корисничком сервису.
Подаци садржани у информацијама о нашим производима почивају на нашим искуствима и брижљивим анализама и одговарају нашем тренутном нивоу знања. Ми нисмо у могућности да вршимо
појединачне провере и утичемо на различите услове обраде, на стање објеката и материјала. Информације о производима садрже само опште инструкције за обраду. Квалитет рада због тога зависи од
стручне процене предмета рада и обраде од стране корисника. У случају недоумице корисник има обавезу да на неком неупадљивом месту провери отпорност материјала који се третира производом
компаније Buzil или да потражи технички савет. Одговорност за непотпуне или нетачне информације у нашем информативном материјалу постоји само у случају великог немара (намере или великог
немара); сви захтеви који произилазе из Закона о одговорности за производ остају непромењени. Објављивањем ових информација о производима престају да важе све претходне информације о
производима.
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