Sanitarinis valiklis
kasdieniniam valymui

SAN SMART KS 27
Smart sanitarinis valiklis

Panaudojimo sritis

Produkto privalumai ir savybės

■ Visoms rūgščiai atsparioms medžiagoms ir paviršiams

■ Citrinos rūgšties pagrindu

■ Ypatingai tinka sanitarinio porceliano, chromo ir

■ Tirpina kalkes, šlapimo akmenį ir kitus mineralinius nešvarumus
■ Geras valymo poveikis

nerūdijančio plieno paviršių valymui, sienų ir grindų plytelių

■ Higieniškas, šviežias kvapas

valymui.

■ Įtrauktas į RK sąrašą

Techniniai duomenys
pH vertė

2

Produkto spalva

rožinė

Talpos dydis*

1 l Butelis
10 l Kanistras

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

www.buzil.com

Sanitarinis valiklis
kasdieniniam valymui

SAN SMART KS 27
Smart sanitarinis valiklis
Naudojimas ir dozavimas

Nuoroda

Kasdieniniam valymui:
50 - 100 ml / 10 l vandens

Visada naudoti šaltą vandenį. Nuskalauti švariu vandeniu.
Nenaudoti natūraliam akmeniui, kuris savo sudėtyje turi kalkių pvz.:
marmurui, travertinui, Solnhofeno plokštei.

Kasdieniniam valymui:
50 - 100 ml / 10 l vandens

Pavojingumo frazės
Neprivalomas ženklinti.

Išpurškiant: 100 ml /
600 ml vandens

Kitas saugos nuorodas skaitykite San Smart KS 27 saugos duomenų
lape, iternetiniame puslapyje www.buzil.de.
Gisbau produkto kodas: GS 10
Produkto numeris*:
KS27-0001R1
KS27-0010R1

* 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
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.de

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

