DISSOLVENTE DE GORDURAS E ÓLEOS
Agente de limpeza intensivo

BISTRO G 435

Detergente de limpeza intensivo para cozinhas

Área de aplicação

Vantagens/propriedades do produto

■ Gastronomia e cozinhas industriais

■ Ótima remoção de sujidade proveniente de proteínas, óleos e gorduras

■ Indústria de processamento de alimentos

■ Estrutura de espuma estável, adequada para a utilização da pistola de
espuma

■ Superfícies e pisos alcalinorresistentes

■ De rápida separação, de acordo com a ÖNORM B 5105
■ Referenciado na lista de RK
■ Referenciado na lista de RE

Dados técnicos
Valor-pH

13

Cor do produto

amarelo

Embalagens*

1 l Garrafa
5 l Jerricã
10 l Jerricã
200 l Barril

Ingredientes conforme 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

* Nota: Por favor, tenha em atenção a disponibilidade limitada internacional do produto. Fale com o
seu consultor.

www.buzil.com

DISSOLVENTE DE GORDURAS E ÓLEOS
Agente de limpeza intensivo

BISTRO G 435

Detergente de limpeza intensivo para cozinhas
Aplicação e dosagem

Limpeza geral:
Sujidade ligeira: 20 - 100 ml / 10 l de água
Sujidade normal: 100 - 500 ml / 10 l de água
Limpeza intensiva:
500 - 1000 ml / 10 l de água

Limpeza com baixa e alta pressão:
1:5 a 1:10 com água

Canhão de espuma:
1:5 a 1:10 com água

Indicação
Ao enxaguar cuidadosamente com água, as áreas ou objetos, que estejam em
contacto com produtos alimentares, ficam isentos de resíduos de limpeza.
Usar sempre água fria.

Produtos suplementares
Budenat® Intense D 443
Budenat® Rapid D 444
Budenat® Alkasept D 445
Budenat® LM D 447
Metapol G 505
Buz® Metasoft G 507 - Produto de limpeza para aço inoxidável pronto a usar
Buz® Polish G 508
Buz® Dish Fix G 530
Buz® Grillmaster G 575
Buz® Grillmaster G 576 - Detergente de limpeza de churrasqueiras e fornos
altamente alcalino pronto a usar
Indumaster® Intensive IR 44
Planta® Aloe P 314
Budenat® Rapid Wipes D 444

Advertências de perigo
H314

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Pode obter mais instruções de segurança na ficha de dados de segurança em
Bistro G 435 em www.buzil.com.
Código GISBAU: GG 80
Número do artigo*:
G435-0001R1
G435-0005R3
G435-0010R1
G435-0200R1

* Nota: Por favor, tenha em atenção a disponibilidade limitada internacional do produto. Fale com o seu consultor.
Os dados nas nossas informações de produto baseiam-se nas nossas experiências e análises cuidadosas, e correspondem ao nosso nível de competência atual. No entanto, não podemos verificar e influenciar
detalhadamente as diferentes condições dos objetos, materiais e processamento. Deste modo, só fornecemos instruções de processamento gerais nas informações de produto. Assim, a qualidade do trabalho
depende da análise e do processamento profissionais do objeto por parte do utilizador. Em caso de dúvida, este último é sempre obrigado a verificar a compatibilidade do material a ser tratado com o produto Buzil
num local discreto ou a obter aconselhamento técnico. Só nos responsabilizamos por informações incompletas ou incorretas no nosso material informativo em caso de culpa grave (intenção ou negligência grave);
quaisquer reclamações decorrentes da Lei sobre a Responsabilidade por Produtos não serão afetadas. Com estas informações sobre o produto, todas as informações anteriores sobre o produto perdem a sua
validade.
Data 12.03.2019

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

