WASHULPMIDDEL

BUZ® LAUNDRY CHLORIN L 833

Vloeibaar bleekmiddel op basis van actief chloor

Toepassingsgebieden

Productvoordelen/-eigenschappen

■ Voor industrieel gebruik

■ Uitstekend blekend effect voor stralend wit wasgoed

■ Geschikt voor het ontkleuren en bleken van chloorbestendig textiel, bijv.
tafellinnen, werkkleding, keukenlinnen enz.

■ Niet geschikt voor wol, zijde en polyamide
■ Krachtige verwijdering van hardnekkige vergeling, kleur- en
schimmelvlekken
■ Optimaal te combineren met de BUZ® LAUNDRY-producten

Technische gegevens
pH-waarde

11

Productkleur

kleurloos

Verpakking*

20 kg jerrycan

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal
beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.

www.buzil.com

WASHULPMIDDEL

BUZ® LAUNDRY CHLORIN L 833

Vloeibaar bleekmiddel op basis van actief chloor
Toepassing en dosering

Advies

Voor handmatige en automatische dosering. Buz Laundry
Chlorin L 8331 wordt volgens de volgende aanbevolen dosering bij de hoofdwas gedoseerd:
®

Bleken wasgoed: 5 - 15 ml/kg droge was

Neem de was- en onderhoudsinstructies van het textiel in acht.
Speciaal product met chloor, uitsluitend voor gebruik in de wasmachine. Voor
het ontkleuren en bleken van kleur- en schimmelvlekken van wit linnen (katoen)
en textiel dat gebleekt mag worden. De geschiktheid van het textiel moet u
van tevoren controleren (o.a. letten op wassymbool △ voor textiel dat gebleekt
mag worden). Kleurveranderingen of -verschillen van het product hebben geen
invloed op de kwaliteit.

Aanvullende producten
Buz® Laundry Compact L 810 - Vloeibaar wasmiddel, hooggeconcentreerd
Buz® Laundry Enz 3 L 820 - Enzymenhoudend vloeibaar wasmiddel, hooggeconcentreerd
Buz® Laundry Color+ L 821 - Vloeibaar wasmiddel voor de bonte en fijne was
Buz® Laundry Soft L 830 - Wasverzachter
Buz® Laundry Strong L 831 - Vloeibare waskrachtversterker

Gevarenaanduidingen
EUH031
H290
H314
H400
H411

Vormt giftig gas in contact met zuren.
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor Buz®
Laundry Chlorin L 833 op www.buzil.nl.
Artikelnummer*:
L833-0020RA

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.
De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en
het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het
werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te
controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele
aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
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