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Panaudojimo sritis 

■ Vandeniui atsparioms grindų dangoms pvz.: klinkeriui, marmurui, 
terakotos, kaučiukui ir PVC 

■ Alyvuotoms ir vaškuotoms medinėms grindims 

■ Laidžioms grindims 

Produkto privalumai ir savybės 

■ Muilo pagrindu 

■ Antistatinis 

■ Palieka šilkinį matinį blizgesį  

■ Galima poliruoti diskine plovimo mašina 

■ Neslysta 

■ Valo ir prižiūri viename darbo žingsnyje 

■ Tinka naudoti grindų plovimo mašinose 

■ Malonaus kvapo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techniniai duomenys  

pH vertė 10,5 

Produkto spalva žalia 

Talpos dydis* 1 l Butelis 

10 l Kanistras 

Sudedamosios 

medžiagos pagal 

648/2004/EB, 

VII  priedą D 

(žiūrėti nuorodą) 

AQUA, DECETH-8, SODIUM DODECYLBEN- 

ZENESULFONATE, POTASSIUM LINOLEATE, 

ALCOHOL, TRISODIUM DICARBOXYMETHYLA- 

LANINATE, PARFUM, DIMETHICONE, 

COLORANT, MEK 
 

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

50 ml / 10 l vandens 

 
 

Priežiūrai: 

500 - 1000 ml / 10 l vandens 

Sudrėkinti paviršių tirpalu, leisti išdžiūti, ir poliruoti su diskine 

plovimo mašina uždėjus poliravimo padą. 

 
 
 

Valymui su grindų 

plovimo mašina:  

100 ml / 10 l vandens 

    Nuoroda 
Visada naudoti šaltą vandenį. 
Naudojant valiklį grindų plovimo mašinose, jų talpos turi būti reguliariai  išplautos ir 
išskalautos. 
INCI pavadinimų susiejimas su cheminiais pavadinimais ir CAS numeriais, naudojamais     
turinio sąraše pagal 648/2004 / EB, yra Europos Komisijos Pharmacos internetinėje 
svetainėje:  

       www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple 

          INCI - tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra 

 

 

Pavojingumo frazės 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą 

Kitas saugos nuorodas skaitykite Buz®  Soap G 240 saugos duomenų lape, 

internetiniame puslapyje www.buzil.de. 

GISBAU kodas: GU 70 

Prekės numeris*: 

G240-0001R1 

G240-0010R1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 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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