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Panaudojimo sritis 

■ Profesonalioms virtuvėms, restoranams 

■ Maisto perdirbimo įmonėms 

■ Šarmui atspariems paviršiams ir grindims  

Produkto privalumai ir savybės 

■ Puikiai šalina baltymus, tepalų ir riebalų purvą.  

■ Stabili putos struktūra, tinka naudoti putų patrankoje. 

■ Greitai atskiriamas pagal ÖNORM (Austrijos standartų) B 
5105 reikalavimus. 

■ Įtrauktas į RK sąrašą.  

■ Įtrauktas į RE sąrašą. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Techniniai duomenys  

pH vertė 13 

Produkto spalva geltona 

Talpos dydis* 1 l Butelis 

5 l Kanistras 

10 l Kanistras 

Sudedamosios 

medžiagos pagal 

INCI 

AQUA, PARFUM, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, 

LIMONENE, SODIUM METASILICATE, DECETH-8, 

SOSIUM DODECYLBENZENE SULFONIC ACID, 

DIPROPYLENE GLYCOL BUTYL ETHER, PPG-2 

METHYL ETHER, PENTASODIUM 

TRIPHOSPHATE, SODIUM HYDROXIDE, 

POLYPHOSPHONATE 

INCI tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra 

* 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: 

100 - 1000 ml / 10 l vandens 
 

 
Intensyviam valymui: 

500 - 1000 ml / 10 l vandens 
 

 
Valant žemu ir aukštu slėgiu :  

1:5 iki 1:10 su vandeniu 

 

 
Valant putų patranka: 

1:5 iki 1:10 su vandeniu 
 
 
 

 
Nuoroda 

Paviršiai ir daiktai, kurie turi tiesioginį ryšį su maisto produktais turi 

būti rūpestingai nuskalauti vandeniu, kad neliktų valiklio likučių. 

Visada naudoti šaltą vandenį. 

Papildantys produktai  

Buz® Polish G 508 - Naudojimui paruoštas tirštas pienelis  

Buz® Dish Fix G 530 - Neutralus indų ploviklis  

Metapol G 505 - Priemonė metalui valyti 

Buz®  Metasoft G 507 - Naudojimui paruoštas valiklis nerūdijančiam 

plienui 

Buz® Grillmaster G 575 - Stiprus šarminis grilių ir orkaičių valiklis  

Buz® Grillmaster G 576 - Naudojimui paruoštas stiprus šarminis grilių 

ir orkaičių valiklis  

Indumaster® Intensive IR 44 - Pramoninis valiklis virtuvei be fosfatų 

Planta® Aloe P 314 - Ekologinis, neutralus indų ploviklis  

Budenat® Intense D 443 - Labai efektyvi dezinfekavimo priemonė 

Budenat® lM D 447 - Neutrali dezinfekcinė priemonė maisto pramonei  

Budenat® rapid Wipes D 444 - Alkoholinės servetėlės greitai 

dezinfekcijai  

Budenat® Alkasept D 445 - Stipri šarminė dezinfekcinė priemonė 

maisto pramonei 

Budenat® Rapid D 444 - Naudojimui paruošta greita dezinfekavimo 

priemonė  

 

 

Pavojingumo frazės 

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

Kitas saugos nuorodas skaitykite Bistro G 435 saugos duomenų lape, 

internetiniame puslapyje www.buzil.de  

GISBAU kodas: GG 80  

Prekės numeris*: 

G435-0001R1 
G435-0005VF 

G435-0010R1 

 
 

* 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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Gamintojas: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG                                           Importuotojas: UAB Ofnis 
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6  F +49 8331 930-880                         Naugarduko g. 29 LT-03227 Vilnius  Tel. +37052333218  Faks. +37052332484 
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