SANITÆRRENGØRINGSMIDDEL
Vedligeholdelsesrengøringsmiddel

BUCASAN® SANIBREEZE G 454

Vedligeholdelsesrengøringsmiddel til sanitet på syrebasis med lugtfjerner

Anvendelsesområde

Produktfordele/-egenskaber

■ Velegnet til alle vådrum

■ Desodoriserende og frisk citronduft med aktiv lugtfjerner

■ Alle syrebestandige materialer og overflader såsom fliser, håndvaske og
toiletter

■ Opløser kalk og rester af snavs og sæbe uden problemer

■ Særligt velegnet til sanitærporcelæn, overflader af krom, rustfrit stål og
aluminium

■ Fremragende rengøringsvirkning
■ Stribefri glans uden eftertørring takket være afperlende effekt
■ Egnet til anvendelse i skumkanonen og enkelt-diskmaskinen

Tekniske data
pH-værdien

2,5

Produktfarve

rød

Beholder*

1 l Flaske
10 l Dunk

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

www.buzil.com
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Anvendelse og dosering
Vedligeholdelsesrengøring - WC, urinaler:
ufortyndet
Vedligeholdelsesrengøring - sanitæroverflader:
20 - 100 ml / 10 l vand
Vedligeholdelsesrengøring:
50 - 100 ml / 10 l vand

Enkelt-diskmaskine:
200 - 1000 ml / 10 l vand

Skumkanon:
1:5 til 1:10 med vand

Skumsprayrengøring:
50 ml / 600 ml vand

Info
Anvend altid koldt vand. Må ikke anvendes på kalkbundne natur- og kunststen,
lakerede overflader samt akrylglas.
Blandingerne skal blandes umiddelbart inden brug og anvendes inden for højst
24 timer.

Supplerende produkter
Bucasan® Sanibond G 457 - Viskøst, vedligeholdende sanitetsrengøringsmiddel
på syrebasis
Bucalex® G 460 - Viskøst sanitetsgrundrensemiddel på fosforsyrebasis
Buz® Contracalc G 461 - Flydende, farveløst afkalkningsmiddel og sanitetsgrundrensemiddel på fosforsyrebasis
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 - Brugsklart universelt sprayrensemiddel med lugtfjerner
Bucasan® Trendy T 464 - Vedligeholdende sanitetsrengøringsmiddel på amidosulfonsyrebasis, duftintensivt

Faresætninger
mærkningsfri
Du kan finde yderligere sikkerhedshenvisninger i sikkerhedsdatabladet om
Bucasan® Sanibreeze G 454 på www.buzil.com.
GISBAU-kode: GS 10
Artikelnummer*:
G454-0001R1
G454-0010R1

* 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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