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Panaudojimo sritis 

■ Visiems vandeniui atspariems, blizgantiems paviršiams ir grindų 
dangoms 

■ Stiklo ir plastiko paviršiams  

■ Blizgiam dirbtiniam ir natūraliam akmeniui  

Produkto privalumai ir savybės 

■ Universalus valiklis 

■ Turi eko ženklą 

■ Suteikia žėrintį blizgesį  

■ Greitai džiūsta ir nepalieka dryžių  

■ Švelnus paviršiams 

■ Geras valymo poveikis 

■ Tinka naudoti valymo mašinose 
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Informaciją apie ekologinius ženklus rasite šiame 

internetiame puslapyje www.umweltzeichen.at  ir 
www.ecolabel.eu  

 

 

Techniniai duomenys 

pH vertė 7 

Produkto spalva Turkio mėlyna 

Talpos dydis* 1 l Butelis 

10 l Kanistras 

Sudedamosios 

medžiagos pagal 

INCI 

AQUA, CAPRYL GLUCOSIDE, LAURYL 

GLUCOSIDE, ALCOHOL, SODIUM CITRATE, 

PARFUM, COLORANT, MEK, CITRIC ACID 

* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad produktų kiekis užsienio šalyse kartais gali būti ribotas. Pasitarkite su 
savo konsultantu. 

INCI tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra 
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Naudojimas ir dozavimas  

Kasdieniniam valymui: 

20 - 50 ml / 10 l vandens 
 

 
Kasdieniniam valymui: 

20 - 50 ml / 10 l vandens 
 

 
Valymui su grindų 

plovimo mašina: 

50 ml / 10 l vandens 

 

 
Išpurškiant: 

50 ml / 600 ml vandens 

Nuoroda 

Visada naudoti šaltą vandenį. Netinka akrilo stiklo (PMMA) valymui. 

Teisingas dozavimas taupo išlaidas ir saugo aplinką.  

Nuosėdos, kurios gali atsirasti dėl vėsios kambario temperatūros, vėl 

ištirpsta produktą sušildžius. Tai neturi įtakos produkto kokybei. 

Saugoti nuo vaikų. Nemaišyti su kitais valikliais. Naudojant valiklį 

grindų plovimo mašinose, jų talpos turi būti reguliariai išplautos ir 

išskalautos. 

 

 

Papildantys produktai 
Blitz Orange G 482 – Neutralus, universalus valiklis, intensyviai kvepiantis  
Blitz Citro G 481 – Neutralus, universalus valiklis, intensyviai kvepiantis  
Blitz Tropic G 483 - Neutralus, universalus valiklis intensyviai kvepiantis 
Vario Clean Trendy T 560 – Neutralus valiklis plastiko valymui   
Planta® Cleen P 315 – Ekologinė valymo priemonė vandenyje tirpių  
polimerų pagrindu  

 

 

Gefahrenhinweise 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
 

Kitas saugos nuorodas skaitykite Planta®  Soft P 313 saugos 

duomenų lape, internetiniame puslapyje  www.buzil.de 

GISBAU kodas: GU 80 
 

Prekės numeris*: 

P313-0001R1 

P313-0010R1 

 
 
 

 
* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad produktų kiekis užsienio šalyse kartais gali būti ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu.  

Mūsų informacijoje apie gaminį pateikiami duomenys grindžiami mūsų patirtimi bei kruopščiais tyrimais ir atitinka šiandieninį  mūsų žinių lygį. Tačiau mes negalime patikrinti kiekvieno atvejo, kokią įtaką daro įvairios 
naudojimo, objekto ir medžiagų sąlygos. Todėl informacijoje apie gaminį galime pateikti tik bendrojo pobūdžio naudojimo instrukcijas. Todėl darbo kokybė priklauso nuo profesionalaus objekto įvertinimo, kurį 
atlieka naudotojas. Dvejojant, pastarasis privalo medžiagą, kuri bus apdirbama Buzil gaminiu, visada patikrinti mažiau matomoje vietoje arba techniniais klausimais pasikonsultuoti su pardavėju. Atsakomybę už 
nepilnus ar neteisingus mūsų informacijos apie gaminį duomenis nešame tik grubaus prasižengimo atveju; bet kokios pretenzijos, kylančios  iš atsakomybės už gaminius su trūkumais įstatymo ir toliau taikomos. 
Pateikus šią informaciją apie gaminį visa ankstesnė informacija apie gaminį netenka galios. 
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