KERAMOGRANĪTA TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
Intensīvais tīrīšanas līdzeklis

EROLCID® G 491

Skāba intensīva tīrīšana keramgranīta flīzēm

Lietošanas zona

Produkta priekšrocības/īpašības

■ Mikroporu, nedaudz raupjām, skābju izturīgām virsmām, keramgranīta un
drošības flīzēm

■ Specializētais tīrīšanas līdzeklis uz fosforskābes bāzes ar svaigu citrusa
aromātu
■ Ātri un efektīvi likvidē kaļķa nogulsnes, rūsu un cementu
■ Iekļauts keramiskajām virsmām piemēroto tīrīšanas līdzekļu sarakstā
■ Piemērots lietošanai tīrīšanas un uzkopšanas iekārtās, kā arī ar viendiska
pulēšanas mašīnu
■ Lietojot sistēmā ar Erol® G 490 tiek sasniegti ideāli tīrīšanas rezultāti

Tehniskie dati
pH vērtība

0,5

Produkta krāsa

no bezkrāsaina līdz dzeltenīgam

Iepakojumi*

1 l Pudele
5 l Kārba
10 l Kārba

* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu
konsultantu.

www.buzil.com

KERAMOGRANĪTA TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
Intensīvais tīrīšanas līdzeklis

EROLCID® G 491

Skāba intensīva tīrīšana keramgranīta flīzēm
Lietošana un dozēšana

Ikdienas tīrīšana:
100 - 1000 ml / 10 l ūdens

Ikdienas tīrīšana:
100 - 1000 ml / 10 l ūdens

Pamata tīrīšana:
1000 ml / 10 l ūdens

Tīrīšana, izmantojot tīrīšanas iekārtas:
200 - 500 ml / 10 l ūdens
Spēcīgu kaļķa nosēdumu gadījumā - novērojama spēcīga
putošana - Buz® Defoam G 478 lietošana.

Lūdzu, ņemiet vērā
Šuves iepriekš samitrināt! Lietot tikai uz skābju izturīgiem materiāliem. Noskalot
ar aukstu ūdeni. Nejaukt kopā ar hloru saturošiem tīrīšanas līdzekļiem.
Vienmēr lietojiet aukstu ūdeni.
Lietojot tīrīšanas un uzkopšanas iekārtās, tvertnes ir regulāri jāiztīra un jāizskalo.
Nedrīkst uzklāt uz kaļķi saturošiem dabīgajiem akmeņiem, piemēram, marmora,
Solnhofenas marmora, šūnakmens, molusku kaļķakmens.

Papildinošie produkti
Erol® G 490 - Sārmaina intensīva tīrīšana keramgranīta flīzēm
O Tens G 500 - Sārmains universāls tīrīšanas līdzeklis uz citrāta bāzes, bez
virsmaktīvām vielām
O Tens Azid G 501

Brīdinājuma uzraksti
H290
H314

Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Citus drošības norādījumus skatiet Erolcid® G 491 drošības datu lapā vietnē
www.buzil.com.
GISBAU produkta kods: GS 80
Artikula numurs*:
G491-0001R1
G491-0005R3
G491-0010R1

* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.
Mūsu produktu informācijā ietvertie dati balstās mūsu pieredzē un rūpīgos pētījumos un tie atbilst pašreizējam zināšanu stāvoklim. Tomēr mēs nespējam pārbaudīt un ietekmēt visus atšķirīgos lietošanas paradumus
un priekšmetu un materiālu īpatnības. Tādēļ produktu informācijā varam norādīt tikai vispārējus lietošanas norādījumus. Līdz ar to darba kvalitāte ir atkarīga no objektu profesionālā izvērtējuma un apstrādes veida.
Šaubu gadījumā lietotājam jāpārbauda apstrādājamā materiāla saderība ar Buzil produktu, uzklājot to neuzkrītošā vietā, vai jākonsultējas par produktu tehnisko lietojumu. Atbildība par nepilnīgu vai nepatiesu
informāciju mūsu informatīvajā materiālā pastāv tikai rupjas kļūdas gadījumā (ļaunprātība vai rupja nolaidība), jebkādas prasības, kas izriet no likuma par produktu atbildību, paliek neskartas. Ar šo publicētu produktu
informāciju spēku zaudē visa agrāk publicētā produktu informācija.
Datums 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

