Speciali priemonė
Kasdieniniam valymui

BUZ® POLISH G 508
Naudojimui paruoštas tirštas pienelis

Panaudojimo sritis

Produkto privalumai ir savybės

■ Maisto pramonės sritis

■ Nesunkiai pašalina pridegusius maisto likučius.

■ Metalui, keramikai, plytelėms

■ Tirpina stiprius nešvarumus esančius ant paviršių ir medžiagų.
■ Turi nestiprų kvapą.
■ Puikus valymo poveikis.
■ Nekenkia odai.

Techniniai duomenys
pH vertė

9

Produkto spalva

balta

Talpos dydis*

600 ml Butelys

Sudedamosios
medžiagos pagal
INCI

AQUA, CALCIUM CARBONATE, SODIUM C14-17
ALKYL SEC SULFONATE, TRIDECETH-3,
PARFUM, GLUTARAL,
BENZISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE

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

www.buzil.com

Speciali priemonė
Kasdieniniam valymui

BUZ® POLISH G 508
Naudojimui paruoštas tirštas pienelis
Naudojimas ir dozavimas
gryno užpilti ant drėgnos šluostės, nuvalyti
paviršių ir nuskalauti švariu vandeniu.

Nuoroda
Prieš naudojant gerai suplakite. Paviršiai ir daiktai, kurie turi tiesioginį
ryšį su maisto produktais turi būti rūpestingai nuskalauti vandeniu,
kad neliktų valiklio likučių.
Naudoti tik ant šaltų paviršių.

Papildantys produktai
Buz® Flow G 577 - Flüssiger Rohrreiniger
Planta® Aloe P 314 - Ekologinis, neutralus indų ploviklis
Buz® Grillmaster G 575 - Šarminis intensyvaus veikimo valiklis
griliams ir orkaitėms
Buz® Grillmaster G 576 - Naudojimui paruoštas stiprus, šarminis
valiklis griliams ir orkaitėms
Bistro G 435 - Intensyvus valiklis virtuvei
Buz® Dish Fix G 530 - Neutralus indų ploviklis
Metapol G 505 - Paruošta naudojimui priemonė metalui valyti
Indumaster® Intensive IR 44 - Pramoninis valiklis virtuvei be fosfatų
Buz® Metasoft G 507 - Naudojimui paruoštas valiklis nerūdijančiam
plienui
Budenat® Rapid Wipes D 444 - Alkoholinės servetėlės greitai
dezinfekcijai
Budenat® Alkasept D 445 - Stipri šarminė dezinfekcinė priemonė
maisto pramonei
Budenat® Intense D 443 - Labai efektyvi dezinfekavimo
priemonėBudenat® Rapid D 444 - Naudojimui paruošta greita
dezinfekavimo priemonė
Budenat® LM D 447 - Neutrali dezinfekcinė priemonė maisto pramonei

Pavojingumo frazės
Neprivalomas ženklinti
Kitas saugos nuorodas skaitykite Buz® Polish G 508 saugos
duomenų lape, internetiniame puslapyje www.buzil.de.
GISBAU kodas: GU 10
Produkto numeris*:
G508-0600R4

* 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.com

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

