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BUCASAN®  TRENDY T 464 
Sanitarinis valiklis kasdieniniam valymui amidosulfono rūgšties pagrindu, intensyvaus 
kvapo 

 

 

 
 

 

Panaudojimo sritis 

■ Kasdieniniam valymui drėgnose ir sanitarinėse patalpose.  

■ Visoms rūgščiai atsparioms medžiagoms. 

■ Naudojama plytelių, praustuvų, unitazų, sanitarinio porceliano, 

chromo ir nerūdijančio plieno paviršių, sienų ir grindų plytelių 

valymui.

Produkto privalumai ir savybės 

■ Lengvai šalina kalkes ir muilo likučius.  

■ Stiprus valymo poveikis. 

■ Blizga net ir nenusausinus, nepalieka dryžių. 

■ Palieka patalpose malonų kvapą. 

■ Nepažeidžia chromo ir nerūdijančio plieno. 

■ Įtrauktas į RE sąrašą. 

■ Įtrauktas į RK sąrašą. 

■ Tinka naudoti su putų patranka ir viendiske plovimo 
mašina. 

 
 
 

 

Techniniai duomenys  
pH vertė 0,5 

Produkto spalva raudona 

Talpos dydis* 1 l butelys 

5 l kanistras 

10 l kanistras 

Sudedamosios 

medžiagos pagal 

tarptautinę 
kosmetikos 
ingredientų 
nomenklatūrą 

VANDUO, HEKSIL CINAMALIS, FOSFORO RŪGŠTIS, 
GLIKOLIS, DIBUTILO FOSFATAS, N-BUTILALKO- 

HOLIS, AMIDOSULFONŲ RŪGŠTIS, DeCetH-8, 
CITRINOS RŪGŠTIS, PPG-2 METHYL ETHER, 
BENZALKONIUMO CHLORIDAS, KVEPALAI, 
DAŽIKLIS, BENZILO SALICILATAS 

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

Kasdieniniam unitazų, pisuarų 

valymui naudoti gryną. 

 
Sanitarinių paviršių kasdieniniam  
valymui: 

20 - 50 ml / 10 l vandens 

Kasdieniniam valymui:  

20 - 50 ml / 10 l vandens 

 

 
Mašininis valymas: 

200 - 1000 ml / 10 l vandens 
 

 
Valymas su putų 

patranka: 

1:5 iki 1:10 su vandeniu 
 

 
Išpurškiant:  

50 ml / 600 ml vandens 

Nuoroda 

Visada naudoti tik šaltą vandenį. Nuskalauti šaltu vandeniu. 

Nenaudoti natūraliam akmeniui, kuris savo sudėtyje turi kalkių pvz.: 

marmurui, travertinui, Solnhofeno plokštei. 

Nenaudoti aliuminio, lakuotų paviršių ir akrilinio stiklo valymui.  
 

 

Papildantys produktai  

Bucasan® Saniflow G 458 - Sanitarinis valiklis rūgščių pagrindu  

Bucalex®  G 460 - Klampus sanitarinis valiklis fosforo rūgšties 

pagrindu  

Bucasan® Sanibond G 457 - Klampus sanitarinis valiklis citrinos 

rūgšties pagrindu 

Buz®  Contracalc G 461 - Skystas, bespalvis nukalkintojas ir 

sanitarinis valiklis fosforo rūgšties pagrindu 

Bucal G 468 - Sanitarinis valiklis be rūgšties  

Bucasan®  Clear G 463 - Bespalvis sanitarinis valiklis amidosulfonų 

rūgšties pagrindu   

Buz® Alkasan G 469 - Šarminis valiklis sanitarinių paviršių valymui  
 

 

Pavojingumo frazės 

H290 Gali ėsdinti metalus. 

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.  

Kitas saugos nuorodas skaitykite Bucasan®  Trendy T 464 saugos duomenų 
lape internetiniame puslapyje www.buzil.de. 

 

GISBAU produkto kodas: GS 80 
 

Produkto numeris*: 

T464-0001R1 

T464-0005VF 

T464-0010R4 

 

* 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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