Speciální péče
Intenzivní čisticí prostředek

BUZ® LEATHER C 580

Intenzivní čisticí prostředek na hladkou kůži

Oblast použití

Výhody/vlastnosti produktu

■ Všechny druhy hladké kůže

■ Univerzální péče

■ Lze použít např. na nábytek, oděv, obuv, doplňky

■ Důkladné hloubkové čištění

■ Interiér automobilů

■ Intenzivní ošetřovací účinek
■ Dodává kůži pružnost
■ Zvyšuje odolnost proti opotřebení
■ Mírně parfémovaný
■ Vysoce úsporný díky šetrné spotřebě
■ Zlepšuje přirozenou barvu a strukturu
■ Dlouhodobě odpuzující vodu a s ochranou proti UV záření
■ Chrání před opětovným znečištěním

Technická data
Hodnota pH

8

Barva produktu

bílý

Obal*

250 ml láhev

Obsažené látky dle AQUA, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
BENZISOTHIAZOLINONE, DIETHYLETHANOLINCI

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

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým
poradcem.
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BUZ® LEATHER C 580

Intenzivní čisticí prostředek na hladkou kůži
Použití a dávkování
Neředěný
Dejte malé množství na suchou utěrku, která nepouští
vlákna, nebo na houbičku a ošetřete tím kůži. Po
zaschnutí vytřete čistou utěrkou.

Upozornění
Před použitím protřepat. Nenanášet přímo na kůži.
Používat jen na čistý, suchý povrch.

Standardní věty o nebezpečnosti
Bez označení
Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k
Buz® Leather C 580 na www.buzil.com.
Číslo položky*:
C580-0250CS

* 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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