LEIRMUNAHREINSIR
öflugt hreinsiefni

EROLCID® G 491

Öflugt hreinsiefni á sýrugrunni fyrir postulínsflísa

Umfang notkunar

Kostir vöru / eiginleikar

■ Örgljúpir, fíngrófir, sýruþolnir fletir, postulínsflísar og stamar flísar

■ Sérhreinsir úr fosforsýrubasa með ferskum sítrusilmi
■ Fjarlægir með hröðum og kraftmiklum hætti kalkleifar, ryð og sementfilmur
■ RK-skráð
■ Hentugt til notkunar í hreinsunarvélum og með einnar-skífu vélinni
■ Kerfið með Erol® G 490 nær fullkominni hreinsun

Tæknilýsing
pH-gildi

0,5

Litur á vöru

litlaust til gulleitt

Umbúðir *

1 l flaska
5 l dós
10 l dós

* Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu
við þjónusturáðgjafa þinn.

www.buzil.com

LEIRMUNAHREINSIR
öflugt hreinsiefni

EROLCID® G 491

Öflugt hreinsiefni á sýrugrunni fyrir postulínsflísa
Notkun og skammtar

Viðhaldshreinsun:
100 - 1000 ml / 10 l af vatni

Viðhaldshreinsun:
100 - 1000 ml / 10 l af vatni

Grunnhreinsun:
1000 ml / 10 l af vatni

Hreinsunarvélar:
200 - 500 ml / 10 l af vatni
Þar sem er mikil kalkskán - búast má við mikilli froðumyndun Notið Buz® Defoam G 478.

Athugið
Vætið fúgur fyrir meðhöndlun með efninu! Notist eingöngu á efni sem þolir
sýru. Skolið með köldu vatni. Blandið ekki saman við hreinsiefni sem innihalda
klór.
Notið alltaf kalt vatn. Ef að hitastigið fer undir stofuhita getur myndast botnfall,
en því er hægt að blanda aftur saman við lausnina með því að hita hana varlega og þetta er ekki merki um rýrnun á gæðum. Þegar efnið er notað í vél, skal
hreinsa og skola tankana reglulega. Notið ekki á kalk-bundna náttúrulega steina
eins og marmara, Solnhofer hellur, lindakalk, skeljakalk.

Vörur sem einnig eru fáanlegar
Erol® G 490 - Öflugt hreinsiefni á alkalígrunni fyrir postulínsflísar
O Tens G 500 - Tendídlaus alhliða hreinsiefni á sítratgrunni, með alkalí
O Tens Azid G 501

Hættusetningar
H290
H314

Getur verið ætandi fyrir málma.
Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

Til að sjá ítarlegri öryggisupplýsingar, vinsamlegast skoðið öryggisblaðið fyrir
Erolcid® G 491 á www.buzil.com.
GISBAU kóði: GS 80
Vörunúmer*:
G491-0001R1
G491-0005R4
G491-0010R1

* Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu við þjónusturáðgjafa þinn.
Upplýsingarnar í vöruupplýsingum okkar byggja á reynslu okkar og vandlegum rannsóknum og eru í samræmi við núverandi þekkingu okkar. Hinsvegar getum við ekki rannsakað af nákvæmni og haft áhrif á mismunandi aðstæður þegar kemur að vinnuaðferðum, markmiðum og efnum. Þar af leiðandi getum við eingöngu sett fram leiðbeiningar fyrir almennar vinnuaðferðir í vöruupplýsingunum. Gæði verksins er því háð
sérfræðimati og vinnuaðferð notandans. Ef uppi eru einhverjar efasemdir, skal notandinn alltaf athuga samhæfi við efnið sem á að meðhöndla með Buzil vörunni, á lítt áberandi stað eða fá tæknilegar ráðleggingar.
Ábyrgð á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum í upplýsingaefni okkar er einungis til staðar í tilfelli stórfelldrar vanrækslu (ásetningur eða stórfelld vanræksla); Þetta hefur ekki áhrif á neinar kröfur sem koma fram
vegna Laga um vöruábyrgð. Með þessum upplýsingum um vöru falla allar fyrri upplýsingar um vöru úr gildi.
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