ČISTILO ZA PLASTIKO
sredstvo za vzdrževalno čiščenj

BUZ® MARK EX G 559

Čistilo za površine in umetne mase, pripravljeno na uporabo

Obseg uporabe

Prednosti/lastnosti izdelka

■ Za površine in materiale, odporne proti topilom, npr. umetne mase, mize,
tipkovnice, vrata, table itd.

■ Intenzivna moč čiščenja

■ Brez težav odstrani sledi svinčnika, črnila, flomastra, ediksa, kemičnega
svinčnika in črnila za žige ter ostanke nalepk

■ Zelo dobro odstranjevanje nevodotopne umazanije
■ Zelo dobra združljivost z materialom zaradi nizke vrednosti pH
■ Za točkovno čiščenje
■ Prijetnega vonja

Tehnični podatki
vrednost pH

9,5

Barva izdelka

brezbarvna do rumenkasta

Posoda*

600 ml steklenica
5 l kanta

* Namig: Upoštevajte delno omejeno mednarodno razpoložljivost izdelkov. Posvetuje se s svojim svetovalcem za potrošnike.

www.buzil.com

ČISTILO ZA PLASTIKO
sredstvo za vzdrževalno čiščenj

BUZ® MARK EX G 559

Čistilo za površine in umetne mase, pripravljeno na uporabo
Uporaba in odmerjanje

Pur
Napršite na primerno krpo za čiščenje in očistite površine.

Napotek
Ni primerno za umetno maso ABS in akrilno steklo. Preverite skladnost z
materiali in barvami.
Upoštevajte navodilo za čiščenje proizvajalca. Topi lake, ki so občutljivi na topila
(na vodni osnovi), in premaze. Pri ravnanju z izdelkom Buz® Mark Ex G 559
bodite pozorni na to.

Stavki o nevarnosti
H319

Povzroča hudo draženje oči.

Več varnostnih navodil najdete v varnostnem listu za izdelek Buz® Mark Ex
G 559 na strani www.buzil.com.
Številka izdelka*:
G559-0600R3
G559-0005R1

* Namig: Upoštevajte delno omejeno mednarodno razpoložljivost izdelkov. Posvetuje se s svojim svetovalcem za potrošnike.
Podatki v naših informacijah o izdelku temeljijo na naših izkušnjah in natančnih preiskavah ter ustrezajo današnjim spoznanjem na področju. Vendar v posameznih primerih ne moremo preveriti različnih pogojev
obdelave, objekta in materialov ter nanje vplivati. Zato lahko v informacije o izdelku vključimo zgolj splošne napotke za obdelavo. Kakovost dela je zato odvisna od strokovne ocene objekta in uporabnikove obdelave.
V primeru dvoma mora uporabnik na nevpadljivem mestu vedno preveriti, ali material, ki ga namerava obdelati, prenaša izdelek Buzil ali se tehnično posvetovati o uporabi. Odgovornost za nepopolne ali nepravilne
podatke v našem informativnem gradivu nastane zgolj zaradi resne krivde (naklep ali huda malomarnost); morebitni zahtevki iz naslova nemškega Zakona o odgovornosti za izdelek (Produkthaftungsgesetz) ne
vzdržijo. S temi informacijami o izdelku so postale vse predhodne informacije o izdelku neveljavne.
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