SIHHI TESISAT TEMIZLEYICI
Rutin temizleyici

BUCASAN® SANIBREEZE G 454

Koku giderici içeren, asit bazlı banyo temizleyici

Uygulama alanı

Ürün avantajları / özellikleri

■ Tüm ıslak ortamlar için

■ Aktif koku giderici içeren, narenciye kokulu ferah esans

■ Fayans, lavabo ve klozet gibi tüm aside dayanıklı malzemeler ve yüzeyler

■ Kireç, kir ve sabun kalıntılarını kolayca giderir

■ Özellikle hijyenik porselen, krom, paslanmaz çelik ve alüminyum yüzeyler
için idealdir

■ Mükemmel temizleme etkisi
■ Su itici etkisi nedeniyle sonradan kurutmaya gerek kalmadan çiziksiz
parlaklık
■ Köpük tabancasında ve tek diskli makinede kullanım için uygundur

Teknik veriler
pH Değeri

2,5

Ürün rengi

kırmızı

Varıl*

1 l Şişe
10 l Bidon

* İpucu: Lütfen ürünlerin uluslararası kısmen kısıtlı olarak ulaşılabilir olduğunu dikkate alın. Müşteri
danışmanınızla görüşün.

www.buzil.com

SIHHI TESISAT TEMIZLEYICI
Rutin temizleyici

BUCASAN® SANIBREEZE G 454

Koku giderici içeren, asit bazlı banyo temizleyici
Uygulama ve dozlama
Rutin temizlik - Klozet, pisuvar:
sade
Rutin temizlik - Sıhhi yüzeyler:
20 - 100 ml / 10 l su
Rutin temizlik - Sıhhi yüzeyler:
50 - 100 ml / 10 l su

Tek diskli makine:
200 - 1000 ml / 10 l su

Köpük makinesi:
1:5 ila 1:10 arası oranda suyla inceltilmiş

Köpüklü püskürtme temizliği:
50 ml / 600 ml su

Bilgi
Her zaman soğuk su kullanın. Kireç bazlı doğal ve yapay taşlar, boyalı yüzeyler
ve akrilik cam üzerinde kullanmayın.
Taze uygulama çözümleri hazırlayın ve en geç 24 saat içinde bunları kullanın.

Tamamlayıcı ürünler
Bucasan® Sanibond G 457 - Asit bazlı, viskoz banyo bakım temizleyici
Bucalex® G 460 - Fosforik asit bazlı, viskoz banyo temel temizleyici
Buz® Contracalc G 461 - Fosforik asit bazlı, renksiz sıvı kireç çözücü ve banyo
temel temizleyici
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 - Koku önleyici içeren, kullanıma hazır ve evrensel temizleyici sprey
Bucasan® Trendy T 464 - Amidosülfonik asit bazlı, yoğun kokulu banyo bakım
temizleyici

Zararlılık ifadesi
işaretsiz
Diğer güvenlik bilgileri için lütfen Bucasan® Sanibreeze G 454 ürününün
www.buzil.com adresindeki güvenlik veri sayfasına bakın.
GISBAU kodu: GS 10
Ürün numarası*:
G454-0001R1
G454-0010R1

* İpucu: Lütfen ürünlerin uluslararası kısmen kısıtlı olarak ulaşılabilir olduğunu dikkate alın. Müşteri danışmanınızla görüşün.
Ürün bilgilerinde verdiğimiz bilgiler tecrübelerimize ve titiz araştırmalarımıza dayanmaktadır ve güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Fakat her bir farklı işlem, obje ve malzeme koşulunu tek tek kontrol etmemiz
ve etkilememiz mümkün değildir. Bu sebeple ürün bilgilerinde sadece genel işlem bilgileri verebilmekteyiz. Bu bağlamda çalışmanın kalitesi, uzman obje değerlendirmesi ve uygulayıcının yaptığı işleme bağlıdır.
Uygulayıcı emin olmadığı durumlarda, işlem yapılacak malzemenin Buzil ürünüyle olan uyumluluğunu göze çarpmayan bir yerde denemeli veya uygulamaya yönelik teknik bilgi almalıdır. Bilgi materyalimizde eksik
veya doğru olmayan bilgiler konusunda sorumluluk, sadece ağır suç (kasıt veya ağır ihmal) söz konusuyla alınır; ürün sorumluluk yasası uyarınca olası talep hakları saklıdır. Bu ürün bilgilendirmesinin yayınlanmasıyla
birlikte tüm önceki ürün bilgilendirmeleri geçerliliklerini yitirmiştir.
Tarih 26.03.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

