ŚRODEK DO MYCIA SANITARIATÓW
Czyszczenie bieżące

BUCASAN® PINE G 453

Łagodny sanitarny zapachowy środek czyszczący

Zakres zastosowania

Zalety i właściwości produktu

■ Do higienicznego czyszczenia i poprawy jakości powietrza w całej strefie
sanitarnej i mokrej

■ Długo utrzymujący się świeży zapach

■ Może być stosowany na płytkach, umywalkach, WC, porcelanie sanitarnej,
szkle, chromie lub stali nierdzewnej oraz na materiałach wrażliwych na
działanie kwasów, takich jak emalia, aluminium, tworzywa sztuczne i powierzchnie z kamienia naturalnego, np. marmur, wapień muszlowy itp.

■ Łagodny dla materiałów z dobrą skutecznością czyszczenia
■ Wysycha bez smug bez konieczności późniejszego suszenia
■ Szybko i skutecznie usuwa tłuszcz ze skóry oraz resztki mydła

Dane techniczne
Wartość pH

6,5

Kolor produktu

bezbarwny

Pojemność*

10 l kanister

* Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności
skontaktuj się z naszym biurem.

www.buzil.com

ŚRODEK DO MYCIA SANITARIATÓW
Czyszczenie bieżące

BUCASAN® PINE G 453

Łagodny sanitarny zapachowy środek czyszczący
Zastosowanie i dozowanie

Wskazówka

Czyszczenie okresowe:
20 - 100 ml / 10 l wody

Stosować wyłącznie zimną wodę. Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu
nie mają wpływu na jego jakość.

Czyszczenie okresowe:
20 - 100 ml / 10 l wody

Zwroty określające zagrożenie

Mycie z użyciem automatów:
50 - 100 ml / 10 l wody

Środek do mycia natryskowego:
50 ml / 600 ml wody

brak obowiązku klasyfikacji
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu Bucasan® Pine G 453 n uniwersalny środek
czyszczący na stronie op www.buzil.pl.
Kod GISBAU: GU 50
Numer artykułu*:
G453-0010RA

* Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.
Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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