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Panaudojimo sritis 

■ Drėgmei atspariems ir spalvos nekeičiantiems 
paviršiams 

■ Akmens masės plytelių valymui 

■ Sienų ir lubų valymui 

■ Minkštų baldų ir tekstilinių dangų valymui 

■ Tinka akrilo stiklo valymui 

Produkto privalumai ir savybės 

■ Universalus valiklis citrato pagrindu 

■ Sipri valymo galia 

■ Nepalieka paviršiaus aktyviųjų medžiagų likučių 

■ Žymiai sumažina pakartotiną akmens masės plytelių ir tekstilinių dangų, bei  

paviršių susipurvinimą  

■ Bespalvis 

■ Greitas valymo poveikis 

■ Tinka naudoti automatinėse grindų plovimo mašinose 

■ Neutralaus kvapo 

■ Puikiai tinka naudoti kaitaliojant kartu su produktu O Tens Azid G 501 

 
 
 
 
 
 

 

Techniniai duomenys  

pH vertė 10 

Produkto spalva bespalvė 

Talpos dydis* 1 l Butelis 

10 l Kanistras 

200 l Statinė 

Sudedamosios 

medžiagos pagal 

INCI 

AQUA, SODIUM CITRATE, ALCOHOL, MEK, TRI- 

SODIUM DICARBOXYMETHYLALANINATE, BEN- 

ZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE 
 

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

20 - 100 ml / 10 l vandens 
 
 

Kasdieniniam valymui: 

20 - 100 ml / 10 l vandens 
 
 

Valant su diskine plovimo mašina: 

100 - 1000 ml / 10 l vandens 
 
 

Valant grindų plovimo mašina: 

100 - 200 ml / 10 l vandens 

Esant dideliam purvui iš anksto apdorokite. 
 

Ekstrakcinis purškimas/ baldų valymas: 

200 - 1000 ml / 10 l vandens 

Užpurkšti ant paviršiaus ir 5 - 15 min leisti paveikti. 

Su išpurškiamu-susiurbiamu prietaisu perplauti švariu 

vandeniu. 200 - 1000 ml / 10 l vandens.  

 

Purškiant: 

50 ml / 600 ml vandens 
 
 

Dėmių šalinimas: 

1:1 iki gryno. 

Nuoroda 

Naudojant ant tekstilinių paviršių patikrinkite spalvos atsparumą mažiau 

matomoje vietoje ir ar atsparus drėgmei.  

Visada naudoti šaltą vandenį. 

Naudojant valiklį grindų plovimo mašinose, jų talpos turi būti reguliariai 

išplautos ir išskalautos. 

Naudojimui paruošti tirpalai turi būti sunaudojami per 24 valandas.   

 

 

Papildantys produktai 

Erol®  G 490 – Šarminis, intensyvus valiklis akmens masės plytelėms 

Erolcid®  G 491 – Rūgštinis, intensyvus valiklis akmens masės plytelėms 

O Tens Azid G 501 - Rūgštinis valiklis be paviršiaus aktyviųjų medžiagų 
akmens masės plytelių valymui 

 

Pavojingumo frazės 

Neprivalomas ženklinti. 

Kitas saugos nuorodas skaitykite O Tens G 500 saugos duomenų lape, 

internetiniame puslapyje www.buzil.de 

GISBAU kodas: GU 40 

Prekės numeris*: 

G500-0001R1 

G500-0010R1 

G500-0200R1 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  * Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis produktų prieinamumas yra ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu. 
Duomenys apie mūsų gaminio informaciją grindžiami mūsų patirtimi ir kruopščiais tyrimais bei atitinka mūsų dabartinį žinių lygį. Tačiau mes negalime išsamiai išnagrinėti ir įtakoti skirtingo panaudojimo, objektų ir medžiagų 
sąlygų. Todėl produkto informacijoje gali būti pateikiamos tik bendrosios naudojimo instrukcijos. Darbo kokybė priklauso nuo naudotojo profesionalaus objekto įvertinimo. Dvejojant, pastarasis privalo visada patikrinti 
medžiagą, kuri bus apdirbama su Buzil gaminiu mažiau matomoje vietoje arba gauti technines konsultacijas iš pardavėjo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis mūsų informacinėje medžiagoje tik dėl didelio 
neatsargumo atvejo; bet kokios pretenzijos dėl produkto atsakomybės įstatymo  nenagrinėjamos. Su šia informacija apie gaminį visa ankstesnė informacija apie gaminį netenka galiojimo. 
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