LEYSIEFNI FYRIR OLÍU OG FEITI
öflugt hreinsiefni

BISTRO G 435

Öflugt hreinsiefni fyrir eldhús

Umfang notkunar

Kostir vöru / eiginleikar

■ Veitingastaðir og atvinnueldhús

■ Fjarlægir óhreinindi sem innihalda eggjahvítu, olíu og feiti einstaklega vel

■ Matvælaiðnaður

■ Stöðug froða, hentar til notkunar í froðubyssu

■ Alkalíþolnir yfirborðs- og gólffletir

■ Skilst fljótt í samræmi við ÖNORM B 5105
■ Á lista RK
■ Á lista RE

Tæknilýsing
pH-gildi

13

Litur á vöru

gult

Umbúðir *

1 l flaska
5 l dós
10 l dós
200 l tunna

Innihald samkvæmt
INCI

AQUA, SODIUM METASILICATE, DECETH8, SODIUM DODECYLBENZENE SULFONIC
ACID, DIPROPYLENE GLYCOL BUTYL ETHER,
PPG-2 METHYL ETHER, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, SODIUM HYDROXIDE, POLYPHOSPHONATE, PARFUM, HEXYL CINNAMAL,
GERANIOL, LIMONENE

* Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu
við þjónusturáðgjafa þinn.

www.buzil.com
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Öflugt hreinsiefni fyrir eldhús
Notkun og skammtar

Viðhaldshreinsun:
Lítil óhreinindi: 20 - 100 ml / 10 l af vatni
Venjuleg óhreinindi: 100 - 500 ml / 10 l af vatni
Rækileg hreinsun:
500 - 1000 ml / 10 l af vatni

Lág- og háþrýstingshreinsun:
1: 5 til 1:10 með vatni

Froðubyssa:
1: 5 til 1:10 með vatni

Athugið
Skolið vandlega með vatni af yfirborðsflötum eða hlutum sem komast í beina
snertingu við matvæli til að fjarlægja allar leifar af hreinsiefninu.
Notið alltaf kalt vatn.

Vörur sem einnig eru fáanlegar
Budenat® Intense D 443
Budenat® Rapid D 444
Budenat® Alkasept D 445
Budenat® LM D 447
Metapol G 505
Buz® Metasoft G 507 - Hreinsiefni fyrir ryðfrítt stál, tilbúið til notkunar
Buz® Polish G 508
Buz® Dish Fix G 530
Buz® Grillmaster G 575
Buz® Grillmaster G 576 - Mjög basískur grill- og ofnhreinsir, tilbúinn til notkunar
Indumaster® Intensive IR 44
Planta® Aloe P 314
Budenat® Rapid Wipes D 444

Hættusetningar
H314

Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

Til að sjá ítarlegri öryggisupplýsingar, vinsamlegast skoðið öryggisblaðið fyrir
Bistro G 435 á www.buzil.com.
GISBAU kóði: GG 80
Vörunúmer*:
G435-0001R1
G435-0005R4
G435-0010R1
G435-0200R1

* Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu við þjónusturáðgjafa þinn.
Upplýsingarnar í vöruupplýsingum okkar byggja á reynslu okkar og vandlegum rannsóknum og eru í samræmi við núverandi þekkingu okkar. Hinsvegar getum við ekki rannsakað af nákvæmni og haft áhrif á mismunandi aðstæður þegar kemur að vinnuaðferðum, markmiðum og efnum. Þar af leiðandi getum við eingöngu sett fram leiðbeiningar fyrir almennar vinnuaðferðir í vöruupplýsingunum. Gæði verksins er því háð
sérfræðimati og vinnuaðferð notandans. Ef uppi eru einhverjar efasemdir, skal notandinn alltaf athuga samhæfi við efnið sem á að meðhöndla með Buzil vörunni, á lítt áberandi stað eða fá tæknilegar ráðleggingar.
Ábyrgð á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum í upplýsingaefni okkar er einungis til staðar í tilfelli stórfelldrar vanrækslu (ásetningur eða stórfelld vanræksla); Þetta hefur ekki áhrif á neinar kröfur sem koma fram
vegna Laga um vöruábyrgð. Með þessum upplýsingum um vöru falla allar fyrri upplýsingar um vöru úr gildi.
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