PLASTRENGØRINGSMIDDEL
Vedligeholdelsesrengøringsmiddel

BUZ® MARK EX G 559

Brugsfærdigt overflade- og plastrengøringsmiddel

Anvendelsesområde

Produktfordele/-egenskaber

■ Til opløsningsmiddelbestandige materialer og overflader som f.eks. plast,
borde, tastaturer, døre, whiteboards osv.

■ Intensiv rengøringseffekt

■ Fjerner problemfrit snavs fra blyanter, blæk, spritpenne, vandfast tusch,
kuglepenne og stempelfarve samt etiketrester

■ Meget stærk opløsningskraft mod tilsmudsninger, der ikke kan fjernes med
vand
■ Høj materialekompatibilitet i kraft af moderat pH-værdi
■ Til punktrengøring
■ Behagelig duft

Tekniske data
pH-værdien

9,5

Produktfarve

farveløs til gullig

Beholder*

600 ml Flaske
5 l Dunk

* Bemærk: Vær opmærksom på, at produkter til dels ikke står til rådighed på det internationale marked.
Spørg din kunderådgiver.

www.buzil.com

PLASTRENGØRINGSMIDDEL
Vedligeholdelsesrengøringsmiddel

BUZ® MARK EX G 559

Brugsfærdigt overflade- og plastrengøringsmiddel
Anvendelse og dosering

Ufortyndet
Sprøjt på en egnet rengøringsklud, og rengør overfladerne.

Info
Ikke egnet til ABS-plast og akrylglas. Kontrollér, om produktet er kompatibelt
med materialer og farver.
Følg producentens rengøringsvejledning.

Faresætninger
H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Du kan finde yderligere sikkerhedshenvisninger i sikkerhedsdatabladet om
Buz® Mark Ex G 559 på www.buzil.com.
Artikelnummer*:
G559-0600R4
G559-0005R1

* Bemærk: Vær opmærksom på, at produkter til dels ikke står til rådighed på det internationale marked. Spørg din kunderådgiver.
Oplysningerne i vores produktinformationer er baseret på egne erfaringer og grundige undersøgelser, og de genspejler vores aktuelle viden. De enkelte forskellige bearbejdnings-, genstands- og materialebetingelser kan dog ikke kontrolleres og påvirkes af os. Derfor kan vi udelukkende formidle generelle bearbejdningshenvisninger i produktinformationen. Kvaliteten af arbejdet afhænger derfor af brugerens professionelle
genstandsvurdering og bearbejdning. I tvivlstilfælde er brugeren forpligtet til at kontrollere, om det materiale, der skal behandles med Buzil-produktet, kan tåle dette produkt ved at teste det på et sted, der ikke kan
ses, eller indhente anvendelsesteknisk rådgivning. Ansvar for ufuldstændige eller forkerte oplysninger i vores informationsmateriale foreligger kun i tilfælde af alvorlige forseelser (forsæt eller grov uagtsomhed), og
eventuelle krav i henhold til produktansvarsloven forbliver uberørte. Alle tidligere produktinformationer erstattes af denne produktinformation og er ikke længere gyldige.
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