SAUDZĪGAS MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS

BUZ® LAUNDRY COLOR+ L 821

Šķidrs mazgāšanas līdzeklis krāsainai un smalkai veļai

Lietošanas zona

Produkta priekšrocības/īpašības

■ Piemērots visām tekstilijām, funkcionālajai veļai, vilnai un zīdam

■ Saudzīga tīrīšana un kopšana, ko panāk neitrālā pH vērtība
■ Piešķir patīkamu un ilgi noturīgu svaigumu
■ Optimāli saudzē a un krāsu, lai ilgi saglabātu tekstilijas
■ Spēcīgs mazgājošais efekts teicami likvidē traipus jau 20 °C temperatūrā

Tehniskie dati
pH vērtība

8

Produkta krāsa

dzeltenīgs

Iepakojumi*

2 l Pudele
20 l Kārba

Sastāvdaļas atbilstoši AQUA, TRIDECETH-7, SODIUM CITRATE,
INCI
POTASSIUM COCOATE, SODIUM C14-17 ALKYL
SEC SULFONATE, ALCOHOL, PROPYLENE
GLYCOL, BUTOXYDIGLYCOL, GLYCERIN,
TRIETHANOLAMINE, PARFUM, VINYL COPOLYMER, PHOSPHONATE, CALCIUM CHLORIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE, MEK,
DIETHANOLAMINE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, AMYL CINNAMAL, ALPHA-ISOMETHYL
IONONE, LIMONENE, CITRONELLOL, GERANIOL,
SUBTILISIN
* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu
konsultantu.

www.buzil.com

SAUDZĪGAS MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS

BUZ® LAUNDRY COLOR+ L 821

Šķidrs mazgāšanas līdzeklis krāsainai un smalkai veļai
Lietošana un dozēšana

Lūdzu, ņemiet vērā

Manuālai un automātiskai dozēšanai. Buz Laundry Color+
L 821 pamata veļas mazgāšanā tiek dozēts saskaņā ar šādu
dozēšanas ieteikumu:
®

Cietības diapazons mmol / L

°dH

ml / kg (Sausas veļas)

mīksts
vidējs
ciets
ļoti ciets

līdz 7,3
7,3-14
14-21,3
virs 21,3

10-15
10-20
15-25
20-30

līdz 1,3
1,3-2,5
2,5-3,8
virs 3,8

Ievērojiet tekstiliju mazgāšanas un kopšanas norādes. Modificările sau diferențele de culoare nu influențează calitatea produsului.

Brīdinājuma uzraksti
EUH208
H319

Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons. Var
izraisīt alerģisku reakciju.
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Citus drošības norādījumus skatiet Buz® Laundry Color+ L 821 drošības datu
lapā vietnē www.buzil.com.
Artikula numurs*:
L821-0002VL
L821-0020RA

* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.
Mūsu produktu informācijā ietvertie dati balstās mūsu pieredzē un rūpīgos pētījumos un tie atbilst pašreizējam zināšanu stāvoklim. Tomēr mēs nespējam pārbaudīt un ietekmēt visus atšķirīgos lietošanas paradumus
un priekšmetu un materiālu īpatnības. Tādēļ produktu informācijā varam norādīt tikai vispārējus lietošanas norādījumus. Līdz ar to darba kvalitāte ir atkarīga no objektu profesionālā izvērtējuma un apstrādes veida.
Šaubu gadījumā lietotājam jāpārbauda apstrādājamā materiāla saderība ar Buzil produktu, uzklājot to neuzkrītošā vietā, vai jākonsultējas par produktu tehnisko lietojumu. Atbildība par nepilnīgu vai nepatiesu
informāciju mūsu informatīvajā materiālā pastāv tikai rupjas kļūdas gadījumā (ļaunprātība vai rupja nolaidība), jebkādas prasības, kas izriet no likuma par produktu atbildību, paliek neskartas. Ar šo publicētu produktu
informāciju spēku zaudē visa agrāk publicētā produktu informācija.
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