VAMZDŽIŲ VALIKLIS
Bazinis valiklis

BUZ® FLOW G 577

Skystas vamzdžių valiklis

Produkto privalumai ir savybės

Panaudojimo sritis

■ Pašalina kanalizacijos ir vamzdžių užsikišimus

■ Pašalina nuotekų, vamzdžių, sifonų
užsikišimus praustuvuose, dušuose.

■ Pašalina sunkiai įveikiamus užsikišimus: muilo likučius, riebalus,
plaukus ir maisto likučius
■ Labai aktyvus, savaime veikiantis vamzdžių valiklis
■ Yra lengvai klampus ir todėl labiau veiksmingas
■ Naudojant reguliariai jis apsaugo vamzdžius nuo užsikišimų
■ Pašalina nemalonius kvapus

Techniniai duomenys
pH vertė

14

Produkto spalva

bespalvė arba gelsva

Talpos dydis*

1 l Butelis

Sudedamųjų
medžiagų turinys
pagal 648/2004/EB,
VII D priedą
(žiūrėti NUORODA)

AQUA, SODIUM HYDROXIDE, TRISODIUM
DICARBOXYMETHYLALANINATE, COCAMINE
OXIDE, SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE,
SODIUM ACRYLATE

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

www.buzil.com

VAMZDŽIŲ VALIKLIS
Bazinis valiklis

BUZ® FLOW G 577

Skystas vamzdžių valiklis
Naudojimas ir dozavimas

Naudoti gryną
Lengvi užsikišimai:
50 ml skysčio pilti tiesiai į
nuotekas. Veikimo laikas: 15 min.
Stiprūs užsikišimai:
100 - 200 ml pilti tiesiai į nuotekas.
Veikimo laikas: 30 min. iki 4 val.
Nuskalauti karštu vandeniu. Jeigu reikia procesą pakartoti.

Nuoroda
Nemaišyti su produktais, kurie turi rūgšties.
INCI pavadinimų susiejimas su cheminiais pavadinimais ir CAS numeriais, naudojamais
turinio sąraše pagal 648/2004 / EB, yra Europos Komisijos Pharmacos internetinėje
svetainėje:
www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple
INCI - tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra

Papildantys produktai
Buz® Contracalc G 461 - Skystas, bespalvis nukalkintojas ir
sanitarinis valiklis fosforo rūgšties pagrindu
Metapol G 505 – Paruošta naudojimui priemonė metalui valyti
Buz® Metasoft G 507 – Naudojimui paruoštas valiklis nerūdijančio plieno
valymui
Buz® Polish G 508 – Naudojimui paruoštas tirštas pienelis
Buz® Dish Fix G 530 – Neutralus indų ploviklis
Planta® Aloe P 314 – Neutralus, ekologinis indų ploviklis

Pavojingumo frazės
H290
H314

Gali ėsdinti metalus.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Kitas saugos nuorodas skaitykite Buz® Flow G 577 saugos duomenų lape,
internetiniame puslapyje www.buzil.de
GISBAU kodas: GR 10
Prekės numeris*:
G577-0001R1

* 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. Atsak omybę 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 2019 04 15

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

