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Panaudojimo sritis 

■ Naudojamas sanitarinėse ir tualetų patalpose, rūkymo patalpose, 
persirengimo kambariuose, sporto ir spa centruose, ligoninėse, 
senelių namuose, maitinimo įstaigose.  

 

Produkto privalumai ir savybės  

■ Greitai panaikina kvapus ir pagerina orą.  

■ Dezodoruojantis šviežias kvapas aktyviai blokuojantis 

blogus kvapus.   

■ Nepalieka dėmių 

■ Draugiškas aplinkai be išstumiančių dujų. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Techniniai duomenys 

pH vertė 7,5 

Produkto spalva bespalvis iki lengvai gelsvos  

Talpos dydis* 600 ml Buteliukas 

10 l Kanistras 

Sudedamosios 

medžiagos pagal 

INCI 

ALCOHOL, DIMETHICONE, AQUA, PARFUM, 

ETHOXYPROPANOL, PEG-60 HYDROGENATED 

CASTOR OIL, TRIDECETH-9, LINALOOL, 

PROPY- LENE GLYCOL, LIMONENE 

INCI tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra 

* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis produktų prieinamumas yra ribotas. Pasitarkite su 
savo konsultantu. 
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Naudojimas ir dozavimas  

Patalpose purkšti gryną. Sanitarinėse patalpose 

purkšti gryną tiesiai ant WC šepečio arba į šepečio 

talpos laikiklį.  

Nuoroda 

Sandėliuojant gali pakisti produkto spalva, bet produkto kokybei įtakos 

neturi.   

 

 

Papildantys produktai   

Buz®  Fresh G 569 - Naudojimui paruoštas oro gaiviklis 
 

 

Pavojingumo frazės 

Neprivalomas ženklinti 
 

Kitas saugos nuorodas skaitykite Buz® fresh magic G 567 saugos 

duomenų lape, internetiniame puslapyje www.buzil.de. 

 

Produkto numeris*: 

G567-0600R4  

G567-0010R1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 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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Gamintojas: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG                                               Importuotojas: UAB Ofnis 
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