Speciaal onderhoud
Intensieve reiniger

BUZ® LEATHER C 580

Intensieve reiniger van oppervlakken van gladde leersoorten

Toepassingsgebieden

Productvoordelen en eigenschappen

■ Alle soorten glad leer

■ Universeel onderhoud

■ Te gebruiken voor bijv. meubels, kleding, schoenen, accessoires

■ Zorgvuldige dieptereiniging

■ Interieurs van auto‘s

■ Intensief onderhoudseffect
■ Maakt het leer soepel
■ Zorgt voor meer stevigheid
■ Licht geparfumeerd
■ Hoog rendement door spaarzaam verbruik
■ Intensiveert de natuurlijke kleur en structuur
■ Maakt het leer langdurig waterafstotend en beschermd tegen
UV-straling
■ Zorgt dat het leer niet snel weer vuil wordt

Technische gegevens
pH-waarde

8

Productkleur

wit

Verpakking*

250 ml fles

Ingrediënten
volgens INCI

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

* 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
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BUZ® LEATHER C 580

Intensieve reiniger van oppervlakken van gladde leersoorten
Toepassing en dosering
Puur
Kleine hoeveelheid aanbrengen op een droge, pluisvrije doek of spons en het leer behandelen. Na het
drogen uitwrijven met een schone doek.

Advies
Schudden voor gebruik. Niet direct op het leer aanbrengen.
Alleen gebruiken op schone, droge oppervlakken.

Gevarenaanduidingen
zonder verplichte etikettering
Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor
Buz® Leather C 580 op www.buzil.nl.
Artikelnummer*:
C580-0250VU

* 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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