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Panaudojimo sritis 

■ Vandeniui atspariems paviršiams ir 
medžiagoms.  

■ Indams, taurėms, stalo įrankiams. 

Produkto privalumai ir savybės 

■ Gerai tirpina riebalus. 

■ Aktyviai putoja.  

■ Greitai džiūsta be dryžių ir nesausinant. 

■ Apsaugo valomas medžiagas. 

■ Švelnus rankoms. 

■ Kliniškai patikrintas su maloniu kvapu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Techniniai duomenys 

ph vertė 6 

Produkto spalva gelsva iki geltonos 

Talpos dydis* 1 l Butelys 

10 l Kanistras 

Sudedamosios 

medžiagos pagal 

INCI 

AQUA, LIMONENE, COCAMIDE DEA, DEA DODE- 

CYLBENZENESULFONATE, TEA DODECYLBEN- 

ZENESULFONATE, SODIUM CITRATE, PARFUM, 

SODIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 

BENZISOTHIAZOLINONE 

INCI tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra 

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

20 - 40 ml / 10 l vandens 
 
 
 
 

 
Nuoroda 

Paviršiai ir daiktai, kurie turi tiesioginį ryšį su maisto produktais turi 

būti rūpestingai nuskalauti vandeniu, kad neliktų valiklio likučių. 

Papildantys produktai  
Metapol G 505 – Paruošta naudojimui priemonė metalui valyti Buz®  

Flow G 577 - Skystas valiklis vamzdžių valymui 
Buz® metasoft G 507 – Naudojimui paruoštas valiklis nerūdijančiam 

plienui   

Buz®  Polish G 508 - Naudojimui paruoštas tirštas pienelis 

Indumaster® intensive IR 44 - Pramoninis valiklis virtuvei be fosfatų 

Planta® Aloe P 314 - Ekologinis, neutralus indų ploviklis  

Bistro G 435 - Riebalų ir baltymų tirpiklis 

Buz® Grillmaster G 575 - Šarminis intensyvaus veikimo valiklis 

griliams ir orkaitėms  

Buz® Grillmaster G 576 - Naudojimui paruoštas stiprus šarminis 

valiklis griliams ir orkaitėms 

Budenat® Intense D 443 -  Stipri dezinfekcinė priemonė   

Budenat® lm D 447 - Neutrali dezinfekcinė priemonė maisto pramonei  

Budenat® rapid Wipes D 444 - alkoholinės servetėlės greitai 

dezinfekcijai  

Budenat® Alkasept D 445 - Stipri šarminė dezinfekcinė priemonė 

maisto pramonei 

 

 

Pavojingumo frazės 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
 

Kitas saugos nuorodas skaitykite Buz®  Dish Fix G 530 saugos 

duomenų lape, internetiniame puslapyje www.buzil.de. 

GISBAU kodas: GU 30  

Prekės numeris*: 

G530-0001R1 
G530-0010R1 

 
 
 

* 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. 

Data 2017 12 05 

 
Gamintojas: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG   Importuotojas: UAB Ofnis 
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880                           Naugarduko g. 29 LT-03227 Vilnius Tel. +37052333218 Faks. +37052332484 
E-mail: info@buzil.de  www.buzil.de                                                                                                         El. paštas: info@ofnis.lt   www.ofnis.lt  
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