AKMENS VALIKLIS
Intensyvus valiklis

EROLCID® G 491

Rūgštinis intensyvus valiklis akmens masės apdailos plytelėms

Naudojimo sritis

Produkto savybės / privalumai

■ Porėtiems, lengvai grublėtiems, rūgštims atspariems paviršiams, akmens
masės ir apsauginėms apdailos plytelėms

■ Fosforo rūgšties pagrindu pagamintas specialus valiklis su šviežių citrusinių
vaisių aromatu
■ Greitai ir efektyviai pašalina kalkių nuosėdas, rūdis ir cemento plėvelę
■ RK sąraše
■ Tinka naudoti valymo mašinose ir su vienadiskėmis mašinomis
■ Sistemose su Erol® G 490 užtikrina puikius valymo rezultatus

Techniniai duomenys
pH-rodiklis

0,5

Produkto spalva

bespalvis arba gelsvas

Tara*

1 l Butelis
5 l Kanistras
10 l Kanistras

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su
konsultantu.

www.buzil.com

AKMENS VALIKLIS
Intensyvus valiklis

EROLCID® G 491

Rūgštinis intensyvus valiklis akmens masės apdailos plytelėms
Naudojimas ir dozavimas

Kasdienis valymas:
100 - 1000 ml / 10 l vandens

Kasdienis valymas:
100 - 1000 ml / 10 l vandens

Bendrojo pobūdžio valymas:
1000 ml / 10 l vandens

Automatinis valymas:
200 - 500 ml / 10 l vandens
Įsisenėjusioms kalkių nuosėdoms – gali smarkiai putoti –
Buz® Defoam G 478 naudojimas.

Nuoroda
Sudrėkinkite tarpus tarp plytelių! Naudokite tik ant rūgštims atsparių medžiagų.
Nuplaukite šaltu vandeniu. Nemaišykite su valikliais, kuriuose yra chloro.
Naudokite tik šaltą vandenį.
Naudojant įrenginiuose, rezervuarus būtina reguliariai valyti ir plauti.
Netinka natūraliems akmenims su kalkėmis, pvz., marmurui, Solnhofeno
plokštėms, travertinui, klintims.

Papildomi produktai
Erol® G 490 - Šarminis intensyvus valiklis akmens masės apdailos plytelėms
O Tens G 500 - Be tensidų, universalus valiklis citrato pagrindu, šarminis
O Tens Azid G 501

Pavojingumo frazės
H290
H314

Gali ėsdinti metalus.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Daugiau saugos nurodymų rasite saugos duomenų lape, skirtame Erolcid®
G 491 svetainėje www.buzil.com.
GISBAU kodas: GS 80
Prekės numeris*:
G491-0001R1
G491-0005R3
G491-0010R1

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.
Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl
informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo
patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant
grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.
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