Priemonė kilimų valymui ir priežiūrai
Purškiamas valiklis

OPTIFLOR® EX G 477
Purškiamas valiklis kilimų valymui ir priežiūrai

Panaudojimo sritis

Produkto privalumai ir savybės

■ Vandeniui atspariai, stabilios (patvarios) spalvos tekstilinei dangai
ir minkštiems baldams iš natūralaus pluošto ir sintetikos.

■ Purškiamas valiklis
■ Tirpiną purvą giliai įsiskverbdamas į audinį ir jo nepažeizdamas
■ Apsaugo nuo greito pakartotino sutepimo
■ Mažai putojantis
■ ph vertė neutrali
■ Neturi optinių blukinančių priemonių
■ Taupus naudojant
■ Malonaus kvapo
■ Tinka valyti su medžiaginiu padu

Techniniai duomenys
ph vertė

7

Produkto spalva

balta

Talpos dydis*

1 l Butelis
10 l Kanistras

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

www.buzil.com
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OPTIFLOR® EX G 477
Purškiamas valiklis kilimų valymui ir priežiūrai
Naudojimas ir dozavimas
Paruošimas:
Tekstilinius paviršius prasiurbti.
Pagal užterštumo lygį
Tirpalas 1 - 3 l / 10 l vandens
Leisti paveikti apie 5 - 15 min.
Išpurkšti vandenį purkštuvu
(pulverizatorium).
Valymas su
medžiaginiu padu:
1 : 6 su vandeniu
Valymo skystį purkšti ant medžiaginio pado ir grindų.
Valyti su diskine plovimo mašina uždėjus medžiaginį
padą. Po valymo susiurbti likusį purvą.

Nuoroda
Saugoti nuo šalčio.
Visada naudoti šaltą vandenį.
Tekstilinių dangų nepermirkyti.
Prieš naudojimą patikrinti paviršiaus spalvos atsparumą valikliui
mažiau matomoje vietoje.
Dangai pilnai išdžiūvus gerai prasiurbkite.

Papildantys produktai
Buz® Point G 502 - Dėmių išėmėjas iš tekstilinių dangų ir paviršių
Optiflor® G 470 - Šampūnas kilimų valymui
O Tens G 500 - Universalus, šarminis valiklis be paviršiaus aktyviųjų
medžiagų, citrato pagrindu
Buz® Defoam G 478 - Putų gesintojas į grindų plovimas mašinas

Vandenyje tirpių dėmių šalinimas:
100 ml / 1 l vandens
Nusausinti su šluoste.

Pavojingumo frazės
H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kitas saugos nuorodas skaitykite Optiflor® Ex G 477 saugos duomenų lape,
internetiniame puslapyje www.buzil.de.
GiSBAU kodas GT 20
Prekės numeris*:
G477-0001R1
G477-0010R1

* 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
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880

Importuotojas: UAB Ofnis
Naugarduko g. 29 LT-03227 Vilnius Tel. +37052333218 Faks. +37052332484

E-mail: info@buzil.de www.buzil.de

El. paštas: info@ofnis.lt www.ofnis.lt

