ROZPOUŠTĚDLO OLEJŮ A TUKŮ
Intenzivní čisticí prostředek

BISTRO G 435

Intenzivní čisticí prostředek na kuchyně

Rozsah použití

Výhody/vlastnosti výrobku

■ Gastronomie a velké kuchyně

■ Vynikající odstraňování nečistot s obsahem bílkovin, olejů a tuků

■ Potravinářský průmysl

■ Stabilní pěnová struktura, vhodný pro použití v pěnové pistoli

■ Povrchy a podlahy odolné proti alkáliím

■ Rychle oddělující podle ÖNORM B 5105
■ Uveden na seznamu RK
■ Uveden na seznamu RE

Technické údaje
Hodnota pH

13

Barva výrobku

žlutý

Obal*

1 l Láhev
5 l kanystr
10 l kanystr
200 l Sud

Obsahové látky podle AQUA, SODIUM METASILICATE, DECETHINCI
8, SODIUM DODECYLBENZENE SULFONIC
ACID, DIPROPYLENE GLYCOL BUTYL ETHER,
PPG-2 METHYL ETHER, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, SODIUM HYDROXIDE, POLYPHOSPHONATE, PARFUM, HEXYL CINNAMAL,
GERANIOL, LIMONENE
* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým
poradcem.

www.buzil.com

ROZPOUŠTĚDLO OLEJŮ A TUKŮ
Intenzivní čisticí prostředek

BISTRO G 435

Intenzivní čisticí prostředek na kuchyně
Použití a dávkování

Udržovací čištění:
Mírné znečištění: 20 - 100 ml / 10 l vody
Normální znečištění: 100 - 500 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění:
500 - 1000 ml / 10 l vody

Nízkotlaké a vysokotlaké čištění:
1:5 až 1:10 s vodou

Pěnová pistole:
1:5 až 1:10 s vodou

Upozornění
Plochy nebo předměty, které se dostávají do přímého kontaktu s potravinami,
se musí pečlivým opláchnutím vodou zbavit zbytků z čištění.
Vždy používejte studenou vodu.

Doplňkové výrobky
Budenat® Intense D 443
Budenat® Rapid D 444
Budenat® Alkasept D 445
Budenat® LM D 447
Metapol G 505 - Leštidlo na kov připravené k použití
Buz® Metasoft G 507 - Čisticí prostředek na nerezovou ocel připravený k použití
Buz® Polish G 508
Buz® Dish Fix G 530 - Neutrální prostředek na ruční mytí nádobí
Buz® Grillmaster G 575 - Vysoce alkalický čistič na grily a trouby
Buz® Grillmaster G 576 - Vysoce alkalický čistič na grily a trouby připravený k použití
Indumaster® Intensive IR 44 - Průmyslový čisticí prostředek do kuchyně bez fosfátů
Planta® Aloe P 314 - Ekologický prostředek na mytí nádobí, neutrální
Budenat® Rapid Wipes D 444

Standardní věty o nebezpečnosti
H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k Bistro
G 435 na www.buzil.com.
Kód GISBAU: GG 80
Číslo výrobku*:
G435-0001R1
G435-0005R3
G435-0010R1
G435-0200R1

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.
Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování
uživatelem. V případě pochybnosti je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za
neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.
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