Pielęgnacja specjalistyczne
Czyszczenie intensywne

BUZ® LEATHER C 580

Środek do intensywnego czyszczenia gładkich skór

Zakres zastosowania

Zalety i właściwości produktu

■ Wszystkie rodzaje skóry gładkiej

■ Uniwersalna pielęgnacja

■ Zastosowanie np. do pielęgnacji mebli, odzieży, butów i akcesoriów

■ Gruntowne mycie dogłębne

■ Wyposażenie wewnętrzne pojazdów

■ Intensywny efekt pielęgnacji
■ Nadaje skórze elastyczność
■ Zwiększa wytrzymałość
■ Delikatnie zapachowy
■ Bardzo ekonomiczny dzięki oszczędnemu zużyciu
■ Wzmacnia naturalny kolor i strukturę pielęgnowanej skóry
■ Długotrwała ochrona przed wnikaniem wody i przed promieniami
UV
■ Chroni przed ponownym zabrudzeniem

Dane techniczne
Wartość pH

8

Kolor produktu

biały

Pojemność*

250 ml butelka

Składniki zgodnie
z INCI

AQUA, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
BENZISOTHIAZOLINONE, DIETHYLETHANOLAMINE LINOLEATE, DIETHYLETHANOLAMINE
OLEATE, DIMETHICONE, BENZENE MONO-C10-13ALKYL DERVATIVES, TRIDECANOLETHOXYLATE,
PARFUM, LIMONENE, METHYLISOTHIAZOLINONE

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów.
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

www.buzil.com
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BUZ® LEATHER C 580

Środek do intensywnego czyszczenia gładkich skór
Zastosowanie i dozowanie
Nierozcieńczany
Niewielką ilość nanieść na suchą, nie mechacącą się
szmatkę lub gąbkę i przetrzeć skórę. Po wyschnięciu
wytrzeć czystą szmatką.

Uwaga
Przed użyciem wstrząsnąć. Nie kierować bezpośrednio na skórę.
Stosować tylko na wstępnie oczyszczoną z luźnych zanieczyszczeń,
suchą powierzchnię.

Zwroty określające zagrożenie
brak obowiązku klasyfikacji
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki
preparatu niebezpiecznego do produktu Buz® Leather C 580 n uniwersalny środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.
Numer artykułu*:
C580-0250VT

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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