KUNSTSTOFREINIGER
Onderhoudsreiniger

BUZ® MARK EX G 559

Gebruiksklare reiniger voor oppervlakken en kunststof

Toepassingsgebieden

Productvoordelen/-eigenschappen

■ Voor oplosmiddelbestendige materialen en oppervlakken zoals kunststof,
tafels, toetsenborden, deuren, whiteboards enz.

■ Intensieve reinigingskracht

■ Verwijdert probleemloos verontreinigingen door potlood, inkt, viltstift,
Edding-strepen, balpen, stempelinkt alsmede etiketresten

■ Zeer sterke oplossingskracht voor niet in water oplosbare verontreiniging
■ Hoge materiaalverdraagzaamheid door gematigde pH-waarde
■ Voor specifieke reiniging
■ Aangename geur

Technische gegevens
pH-waarde

9,5

Productkleur

kleurloos tot geelachtig

Verpakking*

600 ml fles
5 l jerrycan

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal
beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.

www.buzil.com

KUNSTSTOFREINIGER
Onderhoudsreiniger

BUZ® MARK EX G 559

Gebruiksklare reiniger voor oppervlakken en kunststof
Toepassing en dosering

Onverdund
Op een geschikte reinigingsdoek sproeien en oppervlakken
reinigen.

Advies
Niet geschikt voor ABS-kunststof en acrylglas. Testen op materiaal- en
kleurverdraagzaamheid.
Reinigingsvoorschrift van fabrikant in acht nemen. Lak en coatings die gevoelig
zijn voor oplosmiddelen (op waterbasis) vallen uiteen. Houd hier rekening mee
als u Buz® Mark Ex G 559 gebruikt.

Gevarenaanduidingen
H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor
Buz® Mark Ex G 559 op www.buzil.nl.
Artikelnummer*:
G559-0600R4
G559-0005R1

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.
De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en
het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het
werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te
controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele
aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
Datum 16.07.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

