ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА САНИТАРИЯ
препарат за ежедневно почистване

BUCASAN® SANIBREEZE G 454

Препарат за ежедневно почистване на санитария на базата на киселина с
неутрализатор на миризми

област на приложение

предимства/свойства на продукта

■ За цялото мокро помещение

■ Дезодориращ свеж цитрусов аромат с активен неутрализатор на
миризми

■ Всички киселиноустойчиви материали и повърхности, като например
плочки, мивки и тоалетни
■ Особено подходящ за санитарен порцелан, хромирани, стоманени и
алуминиеви повърхности

■ Разтваря без проблем варовик, остатъци от замърсявания и сапун
■ Отличен почистващ ефект
■ Блясък без следи без остатъчно изсъхване поради ефект на
водонепропускливост
■ Подходящ за приложение в оръдие за пяна и еднодискова машина

технически данни
Стойност на рН

2,5

цвят на продукта

червен

съд*

1 л бутилка
10 л туба

* Бележка: Моля, обърнете внимание, че за някои от продуктите важи ограничено наличие на
международно ниво. Свържете се с Вашия представител обслужване на клиенти.

www.buzil.com
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неутрализатор на миризми
употреба и дозиране
Ежедневно почистване - тоалетна, писоари:
чист
Ежедневно почистване - санитарни повърхности:
20 - 100 ml / 10 l вода
Ежедневно почистване:
50 ml - 100 ml / 10 l вода

Еднодискова машина:
200 - 1000 ml / 10 l вода

Оръдия за пяна:
1:5 до 1:10 с вода

Почистване с пяна:
50 ml / 600 ml вода

допълващи продукти
Bucasan® Sanibond G 457 - Вискозен препарат за ежедневно почистване на
санитария на базата на киселина
Bucalex® G 460 - Вискозен препарат за основно почистване на санитария
на базата на фосфорна киселина
Buz® Contracalc G 461 - Течен безцветен препарат за отстраняване на
котлен камък и основно почистване на санитария на базата на фосфорна
киселина
Bucasan® Clear G 463
Bucazid® S G 467
Bucal G 468
Buz® Alkasan G 469
Buz® Fresh Magic G 567
Corridor® Cibreeze Wipe S 790
Drizzle® Blue SP 20 - Готов за употреба универсален спрей за почистване с
неутрализатор на миризми
Bucasan® Trendy T 464 - Препарат за ежедневно почистване на санитария
на базата на амидосулфонова киселина, с интензивен аромат

Предупреждения за опасност
без етикети за опасност
За да научите повече за мерките за безопасност, моля прочетете
информационния лист за безопасност за Bucasan® Sanibreeze G 454 на
www.buzil.com.

Указание
Винаги използвайте студена вода. Да не се прилага върху естествени
и изкуствени камъни на варовикова основа, лакирани повърхности и
акрилно стъкло.
Пригответе нов разтвор и го използвайте не по-късно от в рамките на 24
часа.

продуктов код по GISBAU: GS 10
номер на артикула*:
G454-0001R1
G454-0010R1

* Бележка: Моля, обърнете внимание, че за някои от продуктите важи ограничено наличие на международно ниво. Свържете се с Вашия представител обслужване на клиенти.
Данните в продуктовата информация се основават на нашия опит и внимателни проучвания и отговарят на настоящото ни ниво на знания. Не можем обаче да контролираме в детайл и да повлияваме
на различните условия на работа с продукта и спецификите на обекта и материала. Ето защо, в продуктовата информация можем да дадем само общи насоки за работа с продукта. Поради това,
качеството на работата зависи от квалифицираната оценка на потребителя на обекта и условията на работа с продукта. При наличие на съмнение потребителят е длъжен да провери на подходящо
скрито място поносимостта на третирания материал с продукта на Buzil или да се консултира относно спецификите на прилагане на продукта. Отговорност за непълна или неточна информация в
информационните ни материали възниква само при грубо нарушение (умисъл или груба небрежност); не се засягат искове, предявени въз основа на Закона за отговорността за вреди, причинени от
дефект на стока. Тази продуктова информация отменя всички предишни продуктови информации.
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