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Panaudojimo sritis 

■ Sanitarinių ir drėgnų patalpų valymui 

■ Visoms rūgščiai atsparioms medžiagoms ir paviršiams pvz.: 
praustuvams, klozetams, pisuarams, sienų ir grindų plytelėms 

■ Ypatingai tinka sanitariniam porcelianui, chromo ir 
nerūdijančio plieno paviršiams 

Produkto privalumai ir savybės 

■ Lengvai pašalina kalkes, šlapimo akmenį ir kitus 
mineralinius nešvarumus 

■ Taip pat tinka naudoti generaliniam valymui  

■ Koncentratas – mažesnis sunaudojimas palyginant su įprastais produktais  

■ Turi eko ženklą 

■ Geras valymo poveikis  
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Informaciją apie ekologinius ženklus rasite šiame 

internetiniame puslapyje: www.umweltzeichen.at  ir 
www.ecolabel.eu  

 

Techniniai duomenys 

pH vertė 0,5 

Produkto spalva raudona 

Talpos dydis* 1 l Butelis 

10 l Kanistras 

Sudedamosios 

medžiagos pagal 

INCI 

AQUA, METHANESULFONIC ACID, DECETH-8, 

TRIDECETH-8, SODIUM 

PHOSPHONOBUTANE TRICARBOXYLATE, 

CITRIC ACID, PARFUM, COLORANT 

* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis produktų prieinamumas yra ribotas. Pasitarkite su 
savo konsultantu.  

INCI – tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra. 
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Naudojimas ir dozavimas 

Kasdieniniam valymui - klozetams, 

pisuarams: naudoti gryną 

 
Kasdieniniam valymui – sanitariniams 

paviršiams: 20 - 50 ml / 10 l vandens 

Intensyviam valymui:  

200 ml / 10 l vandens 

 

 
 Atšveitimui: 

200 - 1000 ml / 10 l vandens 
 

 
Išpurškiant: 50 ml / 600 

ml vandens 

Nuoroda 

Visada naudoti šaltą vandenį. Nuskalauti švariu vandeniu! Teisingas 

dozavimas taupo išlaidas ir apsaugo aplinką.  

Nenaudoti rūgščiai jautriems paviršiams arba medžiagoms pvz.:  

marmurui, aliuminiui ir t.t.   

Prieš naudojant valiklį paviršius sudrėkinti šaltu vandeniu. 

Nuskalauti švariu vandeniu.  

Nemaišyti su kitais valikliais. 
 

 

Papildantys produktai 

Planta® San P 312 - Ekologinis sanitarinis valiklis citrinos rūgšties 

pagrindu 

Planta® Cleen P 315 - Ekologinis valiklis vandenyje tirpių polimerų 

pagrindu   

 

 

Pavojingumo frazės 

H290 Gali ėsdinti metalus. 

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

Kitas saugos nuorodas skaitykite Planta®  San Intense P 319 saugos 

duomenų lape, internetiniame puslapyje www.buzil.de    

GISBAU kodas: GS 80 
 

Prekės numeris*: 

P319-0001R1 

P319-0010R4 

 
 
 
 

 
* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis produktų prieinamumas yra ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu. 

Duomenys apie mūsų gaminio informaciją grindžiami mūsų patirtimi ir kruopščiais tyrimais bei atitinka mūsų dabartinį žinių lygį. Tačiau mes negalime išsamiai išnagrinėti ir įtakoti skirtingo panaudojimo, objektų ir  
medžiagų sąlygų. Todėl produkto informacijoje gali būti pateikiamos tik bendrosios naudojimo instrukcijos. Darbo kokybė priklauso nuo naudotojo profesionalaus objekto įvertinimo. Dvejojant, pastarasis privalo 
visada patikrinti medžiagą, kuri bus apdirbama su Buzil gaminiu mažiau matomoje vietoje arba gauti technines konsultacijas iš  pardavėjo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis mūsų informacinėje 
medžiagoje tik dėl didelio neatsargumo atvejo; bet kokios pretenzijos dėl produkto atsakomybės įstatymo  nenagrinėjamos. Su šia informacija apie gaminį visa ankstesnė informacija apie gaminį netenka galiojimo. 
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