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Panaudojimo sritis 

■ Kasdieniniam valymui drėgnose patalpose.  

■ Visoms rūgščiai atsparioms medžiagoms ir paviršiams, pvz.: 
plytelėms, praustuvams ir unitazams. 

■ Idealiai tinka sanitarinio porceliano, chromo, nerūdijančio plieno, 
aliuminio paviršių valymui, tai pat sienų ir grindų plytelių valymui.   

■ Ypatingai tinka visiems vertikaliems paviršiams.  

Produkto privalumai ir savybės 

■ Lengvai tirpina kalkes, purvą ir muilo likučius.  

■ Puikus valymo poveikis. 

■ Blizga net ir nenusausinus, nepalieka dryžių.  

■ Klampumas užtikrina gerą sukibimą ant vertikalių paviršių.  

■ Higieniškas, braškių kvapo. 

■ Tinka naudoti su putų patranka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Techniniai duomenys  
pH Wert 2,5 

Produkto spalva raudona 

Talpos dydis* 1 l Butelys 

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 unitazų, pisuarų valymui 
naudoti gryną. 
Sanitarinių paviršių kasdieniniam  
valymui: 

20 - 100 ml / 10 l vandens 

Kasdieniniam valymui : 

50 - 100 ml / 10 l vandens 
 

 
Valymas su putų 

patranka: 

1:5 iki 1:10 su vandeniu 
 

 
Išpurškiant: 

50 ml / 600 ml vandens 

Nuoroda 

Visada naudoti šaltą vandenį. Nenaudoti natūraliam ir dirbtiniam 

akmeniui, kurie savo sudėtyje turėtų kalkių, nenaudoti lakuotų 

paviršių ir akrilinio stiklo valymui.   

 

 

Papildantys produktai  

Bucalex® g 460 - Klampus sanitarinis valiklis fosforo rūgšties 

pagrindu  

Buz® Alkasan G 469 - Šarminis valiklis sanitarinių paviršių valymui  

Bucazid®  S g 467 - Sanitarinis valiklis amidosulfonų rūgšties pagrindu 

su kvapo blokatorium 

Bucasan® Saniflow G 458 - Sanitarinis valiklis rūgščių pagrindu  

Bucasan® Pino t 465 - Sanitarinis valiklis amidosulfonų rūgšties 

pagrindu, intensyvaus kvapo 

Buz®  Contracalc G 461 - Skystas, bespalvis nukalkintojas i r  

sanitarinis valiklis  fosforo rūgšties pagrindu 

Bucasan® trendy t 464 - Sanitarinis valiklis amidosulfonų rūgšties 

pagrindu, intensyvaus kvapo 

Bucasan®  Clear G 463 - Bespalvis sanitarinis valiklis amidosulfonų 

rūgšties pagrindu   

Bucal G 468 - Sanitarinis valiklis be rūgšties 

 

 

Pavojingumo frazės 

Neprivalomas ženklinti. 
 

Kitas saugos nuorodas skaitykite zu Bucasan®  Sanibond G 457 

saugos duomenų lape, internetiniame puslapyje www.buzil.de 

GISBAU produkto kodas: GS 10 
 

Prekės numeris*: 

G457-0001R1 

G457-0010R1

 

* 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 vieto je 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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