STENTØJSRENS
Intensivt rengøringsmiddel

EROLCID® G 491

Intensivt rengøringsmiddel til stentøjsfliser, surt

Anvendelsesområde

Produktfordele/-egenskaber

■ Mikroporøse, fin-grove, syrebestandige overflader, stentøjs- og
sikkerhedsfliser

■ Specialrengøringsmiddel på fosforsyrebasis med frisk citronduft
■ Fjerner omgående og effektivt kalkaflejringer, rust og cementrester
■ RK-listet
■ Egnet til anvendelse med rensemaskiner og enkelt-diskmaskinen
■ I et system med Erol® G 490 opnås et perfekt rengøringsresultat

Tekniske data
pH-værdien

0,5

Produktfarve

farveløs til gullig

Beholder*

1 l Flaske
5 l Dunk
10 l Dunk

* Bemærk: Vær opmærksom på, at produkter til dels ikke står til rådighed på det internationale marked.
Spørg din kunderådgiver.

www.buzil.com

STENTØJSRENS
Intensivt rengøringsmiddel

EROLCID® G 491

Intensivt rengøringsmiddel til stentøjsfliser, surt
Anvendelse og dosering

Vedligeholdelsesrengøring:
100 - 1000 ml / 10 l vand

Vedligeholdelsesrengøring:
100 - 1000 ml / 10 l vand

Grundrengøring:
1000 ml / 10 l vand

Rengøring med rensemaskine:
200 - 500 ml / 10 l vand
I tilfælde af kraftige kalkaflejringer kan kraftig skumdannelse
forventes, anvendelse af Buz® Defoam G 478.

Info
Fuger skal gøres våde først! Må kun anvendes på syrefaste materialer. Skyl
efter med koldt vand. Må ikke blandes med klorholdige rengøringsmidler.
Anvend altid koldt vand.
Ved anvendelse i rensemaskiner skal tankene regelmæssigt rengøres og
skylles.
Må ikke anvendes på kalkbundne natursten såsom marmor, Solnhofer-plader,
travertin, muslingekalk.

Supplerende produkter
Erol® G 490 - Intensivt rengøringsmiddel til stentøjsfliser, alkalisk
O Tens G 500 - Tensidfrit universalrengøringsmiddel på citratbasis, alkalisk
O Tens Azid G 501

Faresætninger
H290
H314

Kan ætse metaller.
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Du kan finde yderligere sikkerhedshenvisninger i sikkerhedsdatabladet om
Erolcid® G 491 på www.buzil.com.
GISBAU-kode: GS 80
Artikelnummer*:
G491-0001R1
G491-0005R4
G491-0010R1

* Bemærk: Vær opmærksom på, at produkter til dels ikke står til rådighed på det internationale marked. Spørg din kunderådgiver.
Oplysningerne i vores produktinformationer er baseret på egne erfaringer og grundige undersøgelser, og de genspejler vores aktuelle viden. De enkelte forskellige bearbejdnings-, genstands- og materialebetingelser kan dog ikke kontrolleres og påvirkes af os. Derfor kan vi udelukkende formidle generelle bearbejdningshenvisninger i produktinformationen. Kvaliteten af arbejdet afhænger derfor af brugerens professionelle
genstandsvurdering og bearbejdning. I tvivlstilfælde er brugeren forpligtet til at kontrollere, om det materiale, der skal behandles med Buzil-produktet, kan tåle dette produkt ved at teste det på et sted, der ikke kan
ses, eller indhente anvendelsesteknisk rådgivning. Ansvar for ufuldstændige eller forkerte oplysninger i vores informationsmateriale foreligger kun i tilfælde af alvorlige forseelser (forsæt eller grov uagtsomhed), og
eventuelle krav i henhold til produktansvarsloven forbliver uberørte. Alle tidligere produktinformationer erstattes af denne produktinformation og er ikke længere gyldige.
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