ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ФИНА КАМЕННА КЕРАМИКА
препарат за интензивно почистване

EROLCID® G 491

Киселинен препарат за интензивно почистване на фина каменна керамика

област на приложение

предимства/свойства на продукта

■ Микропорести, с фина грапавост и киселиноустойчиви повърхности,
Фина каменна керамика и предпазни плочки

■ Специален почистващ препарат на базата на фосфорна киселина със
свеж цитрусов аромат
■ Отстранява мигновено и мощно отлагания от котлен камък, ръжда и
циментови остатъци
■ Включен в списъка RK
■ Подходящ за използване в почистващи машини и с еднодискова
машина
■ Съвършено почистване се постига в системи с Erol® G 490

технически данни
Стойност на рН

0,5

цвят на продукта

безцветен до жълтеникав

съд*

1 л бутилка
5 л туба
10 л туба

* Бележка: Моля, обърнете внимание, че за някои от продуктите важи ограничено наличие на
международно ниво. Свържете се с Вашия представител обслужване на клиенти.

www.buzil.com

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ФИНА КАМЕННА КЕРАМИКА
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EROLCID® G 491

Киселинен препарат за интензивно почистване на фина каменна керамика
употреба и дозиране

Ежедневно почистване:
100 - 1000 ml / 10 l вода

Ежедневно почистване:
100 ml / 10 l вода

Основно почистване:
1000 ml / 10 l вода

Машинно почистване:
200 - 500 ml / 10 l вода
При силно отлагане на котлен камък - да се очаква силно
разпенване - използвайте Buz® Defoam G 478.

Указание
Навлажнете предварително фугите! Да се използва само при устойчиви
на киселини материали. Изплакнете със студена вода. Да не се смесва с
почистващи препарати, съдържащи хлор.
Използвайте задължително студена вода.
При използване в почистваща машина, редовно почиствайте и
изплаквайте резервоарите.
Да не се прилага върху естествен камък на основата на варовик, като
например мрамор, плочки Solnhofer, травертин, варовик.

допълващи продукти
Erol® G 490 - Алкален препарат за интензивно почистване на фина
каменна керамика
O Tens G 500 - Универсален почистващ препарат без тензиди на базата на
цитрат, алкален
O Tens Azid G 501

Предупреждения за опасност
H290
H314

Може да бъде корозивно за металите.
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане
на очите.

За да научите повече за мерките за безопасност, моля прочетете
информационния лист за безопасност за Erolcid® G 491 на www.buzil.com.
продуктов код по GISBAU: GS 80
номер на артикула*:
G491-0001R1
G491-0005R4
G491-0010R1

* Бележка: Моля, обърнете внимание, че за някои от продуктите важи ограничено наличие на международно ниво. Свържете се с Вашия представител обслужване на клиенти.
Данните в продуктовата информация се основават на нашия опит и внимателни проучвания и отговарят на настоящото ни ниво на знания. Не можем обаче да контролираме в детайл и да повлияваме
на различните условия на работа с продукта и спецификите на обекта и материала. Ето защо, в продуктовата информация можем да дадем само общи насоки за работа с продукта. Поради това,
качеството на работата зависи от квалифицираната оценка на потребителя на обекта и условията на работа с продукта. При наличие на съмнение потребителят е длъжен да провери на подходящо
скрито място поносимостта на третирания материал с продукта на Buzil или да се консултира относно спецификите на прилагане на продукта. Отговорност за непълна или неточна информация в
информационните ни материали възниква само при грубо нарушение (умисъл или груба небрежност); не се засягат искове, предявени въз основа на Закона за отговорността за вреди, причинени от
дефект на стока. Тази продуктова информация отменя всички предишни продуктови информации.
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