
KILIMŲ VALYMO IR PRIEŽIŪROS   PRIEMONĖ 

Bazinis valiklis 

 

 

 

BUZ®  POINT G 502 
Dėmių išėmėjas iš tekstilinių dangų ir paviršių  

 
 

 
 

 
 

 

Panaudojimo sritis 

■ Cheminiam dėmių išėmimui iš tirpikliams atsparių, 

 nedažančių paviršių, kilimų ir minkštų baldų. 

Produkto privalumai ir savybės 

■ Šalina vandenyje netirpius nešvarumus pvz. kramtomąją gumą, klijus, 
lakus, dervą ir bitumą, batų tepalą, kopijavimo ir antspaudų dažus, rašalą ir 

žvakių vašką, tepalus ir riebalus. 

■ Be problemų pašalina lipdukų likučius 

■ Problemos sprendėjas su labai geru valymo poveikiu 

■ Nepalieka jokių likučių 

■ Dėmių išėmėjas natūralių žaliavų pagrindu 

■ Taupus naudojant 

■ Malonaus kvapo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techniniai duomenys  

pH vertė -- 

Produkto spalva Bespalvė arba gelsva 

Talpos dydis* 200 ml purškiamas flakonas 
 

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

Purkšti gryną. Leisti trumpai paveikti. Valyti nuo išorės į vidų 
su švaria, sugeriančia šluoste. 
Kramtomą gumą ir pan. purvą šalinti su mentele. 

Nuoroda 

Produkto talpa yra su slėgiu. Saugoti nuo saulės spindulių ir temperatūros virš  

50 °C. Nepurkšti ant įkaitusių daiktų ar virš ugnies. Taip pat po sunaudojimo 

neatidarinėti jėga ir nedeginti. Produktą po pirmo panaudijomo reiktų 

sunaudoti per 6 mėnesius, kitu atveju gali kilti techninių problemų. 

Spalvotus, jautrius arba dažytus paviršius reiktų prieš naudojant patikrinti 

mažiau matomoje vietoje, ar nekeičia spalvos. 

Laikytis gamintojo valymo instrukcijos. 

 

 

Papildantys produktai 

Optiflor®  G 470 - Šampūnas kilimų valymui 

Optiflor®  Ex G 477 - Purškiamas valiklis kilimų valymui  

Buz® Defoam G 478  -  Putų gesintojas į grindų plovima mašinas 

O Tens G 500 - Universalus, šarminis valiklis be paviršiaus aktyviųjų 
medžiagų, citrato pagrindu 

 

 

Pavojingumo frazės 

H222   Ypač gedus aerozolis 

H229   Produkto talpa yra su slėgiu. Kaitinant gali sprogti.  

H315   Dirgina odą. 

H317   Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

H410   Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Kitas saugos nuorodas skaitykite Buz®  Point G 502 saugos duomenų lape, 

internetiniame puslapyje www.buzil.de. 

Prekės numeris*: 

G502-0200DE 

 
 
 
 
 
 

 
* 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 v ietoje 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 
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