ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΌ ΕΙΔΏΝ ΥΓΙΕΙΝΉΣ
Απορρυπαντικό συντήρησης

BUCASAN® SANIBREEZE G 454

Απολυμαντικό καθαριστικό με βάση το οξύ με αναστολέα οσμών

Πεδίο χρήσης

Πλεονεκτήματα/ιδιότητες προϊόντος

■ Για όλους τους χώρους που έρχονται σε επαφή με υγρά

■ Αποσμητικό με άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών με ενεργό αναστολέα
οσμών

■ Όλα τα ανθεκτικά στα οξέα υλικά και επιφάνειες, όπως π.χ. πλακάκια,
νιπτήρες και WC

■ Διαλύει εύκολα άλατα, ακαθαρσίες και υπολείμματα σαπουνιού

■ κατάλληλο ιδίως για πορσελάνη ειδών υγιεινής, επιφάνειες χρωμίου,
ανοξείδωτου χάλυβα και αλουμινίου

■ Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού
■ Λάμψη χωρίς κατάλοιπα χάρη στις ιδιότητες στεγνώματος
■ Κατάλληλο για χρήση σε πιστόλι αφρού και σε μηχάνημα λείανσης

Τεχνικά στοιχεία
Τιμή pH

2,5

Χρώμα προϊόντος

κόκκινο

Συσκευασία*

1 l Φιάλη
10 l Κάνιστρο

* Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη την μερικώς περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε ορισμένες
χώρες. Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πελατών.

www.buzil.com
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Χρήση και δοσομέτρηση
Καθαρισμός συντήρησης - WC, ουρητήρες:
αναραίωτο
Καθαρισμός συντήρησης - επιφάνειες ειδών υγιεινής:
20 - 100 ml / 10 l νερού
Καθαρισμός συντήρησης:
50 - 100 ml/10 l νερού

Μηχάνημα μονού δίσκου:
200 - 1000 ml / 10 l νερού

Αφροποιητής:
1:5 έως 1:10 με νερό

Καθαρισμός με ψεκασμό αφρού:
50 ml / 600 ml νερού

Υπόδειξη
Χρησιμοποιείτε πάντοτε κρύο νερό. Μην το χρησιμοποιείτε σε επεξεργασμένες
με ασβέστη φυσικές και τεχνητές πέτρες, βαμμένες επιφάνειες και ακρυλικό
γυαλί. Μακριά από παιδιά. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.
Τα διαλύματα εφαρμογής πρέπει να χρησιμοποιούνται το αργότερα εντός 24
ωρών από την προετοιμασία τους.

Συμπληρωματικά προϊόντα
Bucasan® Sanibond G 457 - Παχύρρευστο απορρυπαντικό συντήρησης ειδών
υγιεινής σε όξινη βάση
Bucalex® G 460 - Παχύρρευστο απορρυπαντικό αρχικού καθαρισμού ειδών
υγιεινής σε βάση φωσφορικού οξέος
Buz® Contracalc G 461 - Ρευστό, άχρωμο καθαριστικό αλάτων και προϊόν
αρχικού καθαρισμού ειδών υγιεινής σε βάση φωσφορικού οξέος
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 - Έτοιμο προς χρήση καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης
με αναστολέα οσμών
Bucasan® Trendy T 464 - Απορρυπαντικό συντήρησης χώρων υγιεινής με
βάση το αμιδοσουλφονικό οξύ, με έντονο άρωμα

Δηλώσεις επικινδυνότητας
δεν απαιτείται χαρακτηρισμός
Περισσότερες υποδείξεις ασφαλείας θα βρείτε στο φυλλάδιο στοιχείων
ασφαλείας του Bucasan® Sanibreeze G 454 στο www.buzil.com.
Κωδικός GISBAU: GS 10
Κωδικός προϊόντος*:
G454-0001R1
G454-0010R1
* Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη την μερικώς περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε ορισμένες χώρες. Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πελατών.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στις πληροφορίες προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία μας και τους προσεκτικούς ελέγχους ενώ ανταποκρίνονται στο υφιστάμενο επίπεδο γνώσεων. Ωστόσο, δεν μπορούμε
να εξετάσουμε μεμονωμένα και να επηρεάσουμε τις διάφορες συνθήκες επεξεργασίας, υλικών και χρήσεων. Για τον λόγο αυτό μπορούμε μόνο να δώσουμε γενικές υποδείξεις επεξεργασίας στις πληροφορίες
προϊόντος. Η ποιότητα της εργασίας εξαρτάται από την αντικειμενική αξιολόγηση του έργου και την επεξεργασία από τον χρήστη. Σε περίπτωση αμφιβολιών ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγχει πάντοτε
τη συμβατότητα του προς επεξεργασία υλικού με το προϊόν Buzil σε κάποιο μη ορατό σημείο ή να ζητήσει τεχνικές συμβουλές για την εφαρμογή. Για εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία σε αυτό το ενημερωτικό υλικό
φέρουμε ευθύνη μόνο σε περίπτωση υπαιτιότητας (από πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια). Τυχόν αξιώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί ευθύνης ελαττωματικών προϊόντων διατηρούνται ανεπηρέαστες. Με
τις παρούσες πληροφορίες προϊόντος παύουν να ισχύουν όλες οι προηγούμενες πληροφορίες προϊόντος.
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