
Valymo priemonė suteikianti blizgesį 

kasdieniniam valymui 

 

 

 

BUZ®  WIPE G 270 
Valymo priemonė suteikianti blizgesį 

 

 

 
 

 

Panaudojimo sritis 

■ Laminato grindims 

■ Lakuotam parketui 

■ Keraminėms dangoms ir  poliruoto akmens 
grindims 

Produkto privalumai ir savybės 

■ Geras valymo poveikis 

■ Greitai džiūsta ir nepalieka dryžių 

■ Neslysta 

■ Geros drėkinimo savybės 

■ Tausojantis medžiagas 

■ Malonaus kvapo 

■ Be dažo medžiagų 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Techniniai duomenys 

pH vertė 8 

Produkto spalva bespalvė iki gelsvos 

Talpa* 1 l Butelis 

10 l Kanistras 

* 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 

 

 
Valymui su grindų 

plovimo mašina:  

50 ml / 10 l vandens 

Nuoroda 

Visada naudoti šaltą vandenį. Vengti stovinčio vandens ant laminato 

ir parketo. 

 

 

Papildantys produktai 

Buz® Match Trendy T 265 - Neutrali valymo priemonė 

Polybuz® Trendy T 201 -  Valymo priemonė alkoholio pagrindu  

Corridor® PUR Clean S 766 - Valymo priemonė grindims  

 

 

Pavojingumo frazės 
 

Neprivalomas ženklinti. 
 

Kitas saugos nuorodas skaitykite Buz®  Wipe G 270 saugos duomenų 

lape, internetiniame puslapyje www.buzil.de. 

GISBAU kodas: GU 50  

Prekės numeris*: 

G270-0001R1 
G270-0010R1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 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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