ČISTILO ZA SANITARIJE
sredstvo za vzdrževalno čiščenj

BUCASAN® SANIBREEZE G 454

Vsakodnevno čistilno sredstvo za sanitarije na osnovi kisline s funkcijo odstranjevanja neprijetnega vonja

Obseg uporabe

Prednosti/lastnosti izdelka

■ Za celotno kopalnico

■ Osvežujoč sveži vonj z vonjem po citrusih s funkcijo odstranjevanja neprijetnega vonja

■ Vsi materiali in površine, odporni proti kislinam, kot so ploščice, umivalniki
in WC-ji
■ Še posebno primerno za sanitarni porcelan ter površine iz kroma, nerjavnega jekla in aluminija

■ Brez težav odstranjuje vodni kamen, umazanijo in ostanke mila
■ Izjemen učinek čiščenja
■ Sijaj brez lis, brez dodatnega časa sušenja zaradi učinka odbijanja kapljic
■ Primeren za uporabo v penilni pištoli in enokolutnem stroju

Tehnični podatki
vrednost pH

2,5

Barva izdelka

rdeča

Posoda*

1 l steklenica
10 l kanta

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

www.buzil.com
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Uporaba in odmerjanje
Vzdrževalno čiščenje – straniščne školjke, pisoarji:
čisto
Vzdrževalno čiščenje – sanitarne površine:
20 - 100 ml / 10 l vode
Vzdrževalno čiščenje:
50 - 100 ml / 10 l vode

Enokolutni stroj:
200 - 1000 ml / 10 l vode

Stroj za brizganje pene:
1 : 5 do 1 : 10 z vodo

Čiščenje s peno:
50 ml / 600 ml vode

Napotek
Vedno uporabljajte mrzlo vodo. Ne uporabljajte na naravnem in umetnem
kamnu iz apnenca, lakiranih površinah in akrilnem steklu.
Raztopine za uporabo uporabite na sveže in porabite najpozneje v 24 urah.

Dopolnilni izdelki
Bucasan® Sanibond G 457 - Viskozno vsakodnevno čistilo za sanitarije na
osnovi kisline
Bucalex® G 460 - Viskozno osnovno čistilo za sanitarije na osnovi fosforne
kisline
Buz® Contracalc G 461 - Tekoči, brezbarvni odstranjevalec vodnega kamna in
osnovno čistilo za sanitarije na osnovi fosforne kisline
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 - Univerzalno čistilo v razpršilu, pripravljeno za uporabo, s
funkcijo odstranjevanja neprijetnega vonja
Bucasan® Trendy T 464 - Vsakodnevno čistilo za sanitarije na osnovi amidosulfonske kisline, odišavljeno

Stavki o nevarnosti
brez oznake
Več varnostnih navodil najdete v varnostnem listu za izdelek Bucasan®
Sanibreeze G 454 na strani www.buzil.com.
Oznaka GISBAU: GS 10
Številka izdelka*:
G454-0001R1
G454-0010R1

* 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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