SANITARINIS VALIKLIS
KASDIENINIAM NAUDOJIMUI

DRIZZLE® RED7 SP 40

Naudojimui paruoštas, sanitarinis, purškiamas valiklis, be rūgšties

Panaudojimo sritis

Produkto privalumai ir savybės

■ Naudojamas bendrose sanitarinėse ir drėgnose patalpose

■ Purškiamas valiklis

■ Rūgščiai jautrioms medžiagoms pvz.: emalei, aliuminiui, žalvariui,
marmurui, kriauklelių kalkakmeniui.

■ Lengvai tirpina kosmetikos ir muilo likučius
■ Sumažina kalkių nuosėdas

■ Vandeniui atspariems paviršiams ir grindims

■ Mažesnis pakartotinas susipurvinimas dėl vandens atdtumiančio efekto

■ Naudojama su minkštu vandeniu

■ Tausojantis medžiagas

■ Biotualetams be vandens

■ Blizgesys be dryžių ir nenusausinant

■ Taip pat tinka akrilo stiklui

■ Ekonomiškas, nes maža išeiga

Techniniai duomenys
pH vertė

6

Produkto spalva

Šviesiai ružava

Talpos dydis*

600 ml Butelis
10 l Kanistras

Sudedamųjų
medžiagų
pagal
648/2004/EG,
turinys
VII D priedą
(žiūrėti Nuoroda)

AQUA, SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE, ALCOHOL, PARFUM, SODIUM
POLYCARBOXYLATE, POLYACRYLATE,
COLORANT, MEK, BENZISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE

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

www.buzil.com

SANITARINIS VALIKLIS
KASDIENINIAM NAUDOJIMUI

DRIZZLE® RED7 SP 40

Naudojimui paruoštas, purškiamas, sanitarinis valiklis, be rūgšties
Naudojimas ir dozavimas
Užpurkšti gryno valiklio
Drizzle® Red7 SP 40 ant tinkamos valymo šluostės, nuvalyti
paviršius ir nuskalauti vandeniu.

Nuoroda
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/toolsdatabases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple
INCI - tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra

Papildantys produktai
Drizzle® Red SP 10 - Naudojimui paruoštas rūgštinis sanitarinis valiklis

Pavojingumo frazės
Neprivalomas ženklinti
Kitas saugos nuorodas skaitykite Drizzle® RED7 SP 40 saugos duomenų lape,
internetiniame puslapyje www.buzil.de
GISBAU kodas: GU 40
Prekės numeris*:
SP40-0600R4
SP40-0010R1

* Nuoroda: 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.
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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.com

El. paštas info@ofnis.lt www.ofnis.lt

