СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ КАМЕНИ ПЛОЧКИ
Интензивно средство за чистење

EROLCID® G 491

Кисело интензивно средство за чистење на камени плочки

Подрачје на примена

Предности/особини на производот

■ За микропорозни, фино-гранулирани и површини отпорни на киселини,
како и камени и заштитни плочки

■ Специјално средство за чистење на база на фосфорна киселина со
свеж цитрусен мирис
■ Спонтано и моќно ги отстранува варовните наслаги, `рѓата и
прекривките од цемент
■ Наведено во RK
■ Погодно за примена во машини за чистење и со машината со еден
диск
■ Идеален резултат се постигнува во системот со Erol® G 490

Технички податоци
pH-вредност

0,5

Боја на производот

безбојна до жолтеникава

Сад*

1 l Шише
5 l Сад
10 l Сад

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите.
Разговарајте со советникот за клиенти.

www.buzil.com
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Примена и дозирање

Чистење и одржување:
100 - 1000 ml / 10 l вода

Чистење и одржување:
100 - 1000 ml / 10 l вода

Темелно чистење:
1000 ml / 10 l вода

Чистење автомати:
200 - 500 ml / 10 l вода
Кај тешка калцификација - треба да се очекува силно
пенење - употреба на Buz® Defoam G 478.

Напомена
Фугите претходно да се навлажнат! Да се применува само на материјали
што се отпорни на киселини. Плакнете со студена вода. Да не се меша со
средства за чистење што содржат хлор.
Секогаш користете студена вода.
При користење во автомати, резервоарите треба редовно да се чистат и
мијат.
Да не се применува на природни камења поврзани со вар, како на пр.
мермер, золнхофенски плочки, травертин, мушелкалк.

Дополнителни производи
Erol® G 490 - Алкално интензивно средство за чистење на камени плочки
O Tens G 500 - Универзално средство за чистење без сурфактанти на
основа на цитрат, алкално
O Tens Azid G 501

Напомени за опасност
H290
H314

Може да биде корозивен за метали.
Предизвикува тешки изгореници на кожата и оштетувања на
очите.

Дополнителните безбедносни напомени погледнете ги во безбедносниот
лист Erolcid® G 491 на www.buzil.com.
GISBAU-код: GS 80
Број на производот*:
G491-0001
G491-0005
G491-0010

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.
Податоците во нашите информации за производот се засноваат на нашите искуства и грижливите истражувања и му соодветствуваат на нашето денешно ниво на знаење. Сепак, не може да ги
провериме во детали различните услови на обработка, како и објектните и материјалните услови, ниту, пак, да влијаеме врз нив. Според тоа, можеме да дадеме општи упатства за обработка
во информациите за производот. Затоа, квалитетот на работата зависи од стручната проценка на објектот и обработка од страна на корисникот. Во случај на сомнеж, тој е должен секогаш да ја
проверува компатибилноста на материјалот што треба да се третира со производот Buzil на незабележливо место или да побара технички совет. Одговорност за нецелосни или неточни информации
во нашиот информативен материјал постои само во случај на груба грешка (намера или голема небрежност); сите побарувања што произлегуваат од Законот за одговорност за производи остануваат
непроменети. Со оваа информација за производот, сите претходни информации за производот ја губат својата важност.
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