Universeel schoonmaakmiddel
Onderhoudsreiniger

RESO CLEAN G 515
Gebruiksklare sproeireiniger

Toepassingsgebieden

Productvoordelen en eigenschappen

■ Alle waterbestendige oppervlakken zoals glas- en kunststofoppervlakken, roestvrij staal, formica, toetsenborden

■ Krachtige sproeireiniger
■ Uitstekende reinigende werking
■ Verwijdert probleemloos nicotine-, vet- en vingervlekken
■ Langdurige geur
■ In praktische sprayfles
■ Streeploze glans zonder nadrogen
■ Verwijdert vlekken van potlood, viltstift, balpennen en make-up

Technische gegevens
pH-waarde

10

Productkleur

kleurloos

Verpakking*

600 ml fles
10 l jerrycan

Ingrediënten
volgens INCI

ALCOHOL, AQUA, ETHOXYPROPANOL,
MEK, PARFUM, AMMONIUM HYDROXIDE,
FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE

* 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

Universeel schoonmaakmiddel
Onderhoudsreiniger

RESO CLEAN G 515
Gebruiksklare sproeireiniger
Toepassing en dosering
Puur
Reso Clean G 515 aanbrengen op een microvezeldoek, oppervlak afnemen. Toetsenborden en andere
moeilijk toegankelijke plaatsen reinigen met een
wattenstaafje en goed drogen.

Advies
Niet gebruiken op acrylglas.
Enig bezinksel dat is ontstaan doordat het product is bewaard onder
kamertemperatuur, is weer op te lossen door het een beetje te verwarmen en heeft geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit von het product.

Aanvullende producten
Planta® View P 318 - Ecologische glas en kozijnen reiniger concentraat
Planta® Clear P 316 - Ecologische gebruiksklare glasreiniger
Buz® Windowmaster G 525 - Glas en kozijnen reiniger concentraat
Profiglass G 522 - Gebruiksklare glasreiniger
Drizzle® Blue SP 20 - Gebruiksklare universele sproeireiniger
Clean Up G 555 - Gebruiksklare vlekverwijderaar

Gevarenaanduidingen
zonder verplichte etikettering
Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor
Reso Clean G 515 op www.buzil.nl.
GISBAU-Code: GGL 05
Artikelnummer*:
G515-0600R4
G515-0010R1

* 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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