SÓTTHREINSANDI HREINSIEFNI
Viðhaldshreinsisefni

BUCASAN® SANIBREEZE G 454

Hreinsiefni fyrir regluleg þrif á baðherbergjum, á sýrugrunni

Umfang notkunar

Kostir vöru / eiginleikar

■ Fyrir allt votrými

■ Leysir auðveldlega upp kalk, óhreinindi og sápuleifar

■ Á öll sýruþolin efni og yfirborð, t.d. flísar, vaska og salerni

■ Hreinsar einstaklega vel

■ Hentar sérstaklega vel á hreinlætistæki úr postulíni, fleti úr krómi, ryðfríu
stáli og áli

■ Perlar af og þarf því ekki að þurrka, gefur gljáa án þess að skilja eftir rákir
■ Vinnur gegn því að kalk safnist fyrir að nýju með þröskuldartækni
■ Frískandi og hreinlegur jarðarberjailmur

Tæknilýsing
pH-gildi

2,5

Litur á vöru

rautt

Umbúðir *

1 l flaska
10 l dós

* Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu
við þjónusturáðgjafa þinn.

www.buzil.com
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Hreinsiefni fyrir regluleg þrif á baðherbergjum, á sýrugrunni
Notkun og skammtar
Viðhaldshreinsun - klósett, pissuskálar:
óblandað
Viðhaldshreinsun - yfirborðsfletir í hreinlætisaðstöðu:
20 - 100 ml / 10 l af vatni
Viðhaldshreinsun:
50 - 100 ml / 10 l af vatni

Ein skífa:
200 - 1000 ml / 10 l af vatni

Froðubyssa:
1: 5 til 1:10 með vatni

Froðuúðahreinsun:
50 ml / 600 ml af vatni

Athugið
Notið alltaf kalt vatn. Notist ekki á kalkbundinn náttúru- og gervistein, lakkaða
fleti eða akrýlgler.
Laga skal nýjar lausnir og nota innan við 24 klukkustundir.

Vörur sem einnig eru fáanlegar
Bucasan® Sanibond G 457 - Hreinsiefni fyrir þrif á baðherbergjum með lyktareyðir
Bucalex® G 460 - Grunnhreinsir fyrir baðherbergi, á sýrugrunni, seigfljótandi
Buz® Contracalc G 461 - Fljótandi kalkhreinsir og grunnhreinsir fyrir baðherbergi,
á fosfórsýrugrunni, litlaus
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 - Alhliða úðahreinsir með lyktareyði, tilbúið til notkunar
Bucasan® Trendy T 464 - Hreinsiefni fyrir þrif á baðherbergjum, á
amíðsúlfónsýrugrunni, mikill ilmur

Hættusetningar
Ómerkt
Til að sjá ítarlegri öryggisupplýsingar, vinsamlegast skoðið öryggisblaðið fyrir
Bucasan® Sanibreeze G 454 á www.buzil.com.
GISBAU kóði: GS 10
Vörunúmer*:
G454-0001R1
G454-0010R1

* Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu við þjónusturáðgjafa þinn.
Upplýsingarnar í vöruupplýsingum okkar byggja á reynslu okkar og vandlegum rannsóknum og eru í samræmi við núverandi þekkingu okkar. Hinsvegar getum við ekki rannsakað af nákvæmni og haft áhrif á mismunandi aðstæður þegar kemur að vinnuaðferðum, markmiðum og efnum. Þar af leiðandi getum við eingöngu sett fram leiðbeiningar fyrir almennar vinnuaðferðir í vöruupplýsingunum. Gæði verksins er því háð
sérfræðimati og vinnuaðferð notandans. Ef uppi eru einhverjar efasemdir, skal notandinn alltaf athuga samhæfi við efnið sem á að meðhöndla með Buzil vörunni, á lítt áberandi stað eða fá tæknilegar ráðleggingar.
Ábyrgð á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum í upplýsingaefni okkar er einungis til staðar í tilfelli stórfelldrar vanrækslu (ásetningur eða stórfelld vanræksla); Þetta hefur ekki áhrif á neinar kröfur sem koma fram
vegna Laga um vöruábyrgð. Með þessum upplýsingum um vöru falla allar fyrri upplýsingar um vöru úr gildi.
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