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BUZ®  WINDOWMASTER G 525 
Valiklis (koncentratas) langų ir rėmų plovimui 

 
 

 
 

 
 

 

Panaudojimo sritis 

■ Didelių, išorinių, vitrininių lagų, rėmų, resopalo paviršių, saulės modulių 
stiklinių paviršių valymui. 

Produkto privalumai ir savybės 

■ Plėvelė sumažina pakartotiną susipurvinimą 

■ Gera, stabili mikro puta  

■ Nubraukėjas puikiai slysta paviršiumi 

■ Gerai pašalina vabzdžių nešvarumus 

■ Labai geras valymo poveikis 

■ Greitai džiūsta ir nepalieka dryžių 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Techniniai duomenys 

pH vertė 6,5 

Produkto spalva Turkio mėlyna 

Talpos dydis* 1 l Butelis 

10 l Kanistras 

Sudedamosios 

medžiagos pagal 

INCI 

AQUA, POLYCARBOXYLATE, SODIUM 

LAURETH SULFATE, SODIUM C14-17 ALKYL 

SEC SULFO- NATE, ALCOHOL, COCAMIDE 

DEA, ETHOXYP- ROPANOL, SODIUM CITRATE, 

PARFUM, METHYLISOTHIAZOLINONE, 

METHYLCHLO- ROISOTHIAZOLINONE, 

LAURETH-2, DEA COCOATE, GLYCERIN, MEK, 

COLORANT, BENZISOTHIAZOLINONE 
 

* 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: 

100 ml / 10 l vandens 

 
 

Kasdieniniam valymui: 

100 ml / 10 l vandens 

Nuoroda 

Nenaudoti akrilo stiklo valymui. 
 

 

Papildantys produktai   

Reso Clean G 515 – Naudojimui paruoštas purškiamas valiklis 

Profiglass G 522 – Naudojimui paruoštas langų valiklis 

Planta®  Clear P 316 - Ekologinis, naudojimui paruoštas langų valiklis 

Planta®  View P 318 – Ekologinis langų valiklis (koncentratas) 
 

 

Pavojingumo frazės 

Neprivalomas ženklinti 

Kitas saugos nuorodas skaitykite Buz®  Windowmaster G 525 saugos duomenų 

lape, internetiniame puslapyje www.buzil.de 

GISBAU kodas: GU 40 

Prekės numeris*: 

G525-0001R1 

G525-0010R1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 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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