ŐRÖLTGRÁNIT TISZTÍTÓ
Intenzív tisztítószer

EROLCID® G 491

Savas intenzív tisztító őröltgránit lapokhoz

Alkalmazási terület

Termékelőnyök/-tulajdonságok

■ Mikroporózus, enyhén durva, saválló felületek, őröltgránit és biztonsági
burkolólapok

■ Speciális foszforsavalapú tisztítószer friss citrusillattal
■ Azonnal és hatékonyan eltávolítja a vízkőlerakódásokat, rozsdát és
cementréteget
■ RK-listázású
■ Alkalmas tisztítógépben és egytárcsás géppel való használatra
■ Erol® G 490 termékkel rendszerben alkalmazva tökéletes tisztítási eredmény érhető el

Műszaki adatok
pH-érték

0,5

Termékszín

színtelentől sárgásig

Csomagolás*

1 l Flakon
5 l Kanna
10 l Kanna

* Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.

www.buzil.com

ŐRÖLTGRÁNIT TISZTÍTÓ
Intenzív tisztítószer

EROLCID® G 491

Savas intenzív tisztító őröltgránit lapokhoz
Alkalmazás és adagolás
Napi tisztítás:
100 - 1000 ml / 10 l víz

Napi tisztítás:
100 - 1000 ml / 10 l víz

Alaptisztítás:
1000 ml / 10 l víz

Gépi tisztítás:
200 - 500 ml / 10 l víz
Erős vízkőlerakodás esetén - erős habzás várható Buz® Defoam G 478 használata.

Megjegyzés
A fugák előnedvesítése szükséges! Csak saválló anyagokon szabad használni.
Hideg vízzel le kel öblíteni. Nem szabad klórtartalmú termékekkel keverni.
Kizárólag hideg vízzel használható.
Automatákban való használatkor a tartályokat rendszeresen tisztítsa meg és
öblítse ki.
Nem használható mész alapú terméskövekhez, pl. márvány, solnhofeni pala,
travertino, kagylós mészkő.

Kiegészítő termékek
Erol® G 490 - Lúgos intenzív tisztító őröltgránit lapokhoz
O Tens G 500 - Tenzidmentes citrát alapú univerzális tisztítószer, lúgos
O Tens Azid G 501

Figyelmeztető mondatok
H290
H314

Fémekre korrozív hatású lehet.
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

További biztonsági tudnivalókért lásd a Erolcid® G 491 biztonsági adatlapját a
www.buzil.com weboldalon.
GISBAU-kód: GS 80
Cikkszám*:
G491-0001R1
G491-0005R4
G491-0010R1

* Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.
A termékinformációkban található tudnivalók tapasztalatainkon és gondos kutatáson alapszanak, és aktuális ismereteinknek felelnek meg. A különböző feldolgozási, tárgyakra és anyagokra vonatkozó körülményeket
azonban nem tudjuk egyenként ellenőrizni és befolyásolni. Ennek következtében a termékinformációk mindössze általános feldolgozási tudnivalókat tartalmaznak. A munka minősége ezért az objektum szakszerű
megítélésétől és a felhasználói feldolgozástól függ. Kétségek esetén a felhasználó köteles a Buzil-termék hatását a kezelendő anyagon egy nem feltűnő helyen kipróbálni, vagy alkalmazástechnikai segítséget kérni.
A tájékoztató anyagunkban található hiányos vagy helytelen adatokért felelősséget csak súlyos hiba esetében (szándékosság vagy súlyos gondatlanság) esetén vállalunk; a termékfelelősségi törvényből eredő
esetleges követelések változatlanok maradnak. A jelen termékinformáció által minden ezt megelőző termékinformáció érvényét veszíti.
Dátum 11.03.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

