Universalus valiklis
kasdieniniam valymui

BLITZ TROPIC G 483
Neutralus, intensyvaus kvapo valiklis

Panaudojimo sritis

Produkto privalumai ir savybės
■ Neutralus valiklis tropikų kvapo.

■ Visiems vandeniui atspariems paviršiams pvz.: plastiko ir

stiklo paviršiams, durims, langų rėmams ir radiatoriams.

■ Apsaugantis medžiagas

■ Vandeniui atsparioms grindų dangoms.

■ Geras valymo poveikis.

■ Vandeniui atsparioms medžiagoms.

■ Greitai džiūsta ir nepalieka dryžių.
■ Idealiai tinka blizgiems paviršiams.

■ Naudojamas lakuotų medinių paviršių, akmens masės ir

■ Suteikia blizgesį.

keraminių plytelių, žalvario, vario ir daugumos plastiko
paviršių valymui.

■ Pašalina pieštukų, flomasterių, tušinukų, kalkės popieriaus nešvarumus.

Techniniai duomenys
pH vertė

7

Produkto spalva

mėlyna

Talpos dydis*

1 l Butelys
10 l Kanistras

Sudedamosios
medžiagos pagal
INCI

VANDUO, LIMONENAS, LINALOLAS, HEKSIL
CINAMALIS, DECETH-8, ETOKSILINTI IR
PROPOKSILINTI ALKOHOLIAI, NATRIO CITRATAS,
MEK, KVEPALAI, DAŽIKLIS,
FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE, CITRONELOLIS

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

www.buzil.com

Universalus valiklis
kasdieniniam valymui

BLITZ TROPIC G 483
Neutralus, intensyvaus kvapo valiklis
Naudojimas ir dozavimas
Kasdieniniam valymui:
20 - 50 ml / 10 l vandens
Kasdieniniam valymui:
20 - 50 ml / 10 l vandens

Nuoroda
Visada naudoti šaltą vandenį.
Netinka valyti akriliniam stiklui (PMMA).

Papildantys produktai
Planta® Soft P 313 - Ekologinis universalus valiklis
Vario Clean Trendy T 560 - Neutralus valiklis plastikui

Išpurškiant:
50 ml / 600 ml vandens

Pavojingumo frazės
Ženklinti neprivalomas.
Kitas saugos nuorodas skaitykite Blitz Tropic G 483 saugos
duomenų lape, internetiniame puslapyje www.buzil.de.
GISBAU produkto kodas: GU 50
Produkto numeris*:
G483-0001R1
G483-0010R1

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

Importuotojas: UAB Ofnis
Naugarduko g. 29 LT-03227 Vilnius Tel. +37052333218 Faks. +37052332484
El. paštas: info@ofnis.lt www.ofnis.lt

