PORSELENRENGJØRINGSMIDDEL
Intensiv rengjøringsmiddel

EROLCID® G 491

Sur intensivrens for steintøyfliser

Bruksområde

Produktfordeler/-egenskaper

■ Mikroporøse, finrue, syrebestandige overflater, steintøy- og sikkerhetsfliser

■ Spesialrengjøringsmiddel basert på fosforsyre med frisk sitrusduft
■ Fjerner kalkavsetninger, rust- og sementrester fort og effektivt
■ RK-listet
■ Egnet for bruk i rengjøringsautomater og med singeldiskmaskinen
■ I systemet med Erol® G 490 oppnås et perfekt resultat

Tekniske data
pH-verdi

0,5

Produktfarge

fargeløs til gulaktig

Beholder*

1 l Flaske
5 l Kanne
10 l Kanne

* Merknad: Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten på produktene kan være begrenset på andre
markeder. Snakk med din kunderådgiver.

www.buzil.com

PORSELENRENGJØRINGSMIDDEL
Intensiv rengjøringsmiddel

EROLCID® G 491

Sur intensivrens for steintøyfliser
Bruk og dosering

Vedlikeholdsrengjøring:
100 - 1000 ml / 10 l vann

Vedlikeholdsrengjøring:
100 - 1000 ml / 10 l vann

Grunnrengjøring:
1000 ml / 10 l vann

Rengjøring med automat:
200 - 500 ml / 10 l vann
Ved kraftige kalkavleiringer kan det forventes kraftig skumming - bruk av Buz® Defoam G 478.

Tips
Fukt fugene på forhånd! Må kun brukes på syrefaste materialer. Skyll med kaldt
vann til slutt. Må ikke blandes med klorholdige rengjøringsmidler.
Bruk alltid kaldt vann.
Før bruk i automater skal tankene rengjøres og skylles regelmessig.
Ikke bruk på kalkbundet naturstein som marmor, Solnhofer-plater, Travertin og
skjellkalk.

Ekstra produkter
Erol® G 490 - Alkalisk intensivrens for steintøyfliser
O Tens G 500 - Tensidfri universalrens på sitratbasis, alkalisk
O Tens Azid G 501

Fareutsagn
H290
H314

Kan være etsende for metaller.
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Du finner flere sikkerhetsanvisninger i sikkerhetsdatabladet til Erolcid® G 491 på
www.buzil.com.
GISBAU-kode: GS 80
Artikkelnummer*:
G491-0001R1
G491-0005R4
G491-0010R1

* Merknad: Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten på produktene kan være begrenset på andre markeder. Snakk med din kunderådgiver.
Innholdet i produktinformasjonen er basert på våre erfaringer og omfattende undersøkelser, og er i overensstemmelse med det vi vet i dag. Imidlertid er det ikke mulig for oss å kontrollere og påvirke alle detaljer
rundt de ulike bearbeidings-, objekt- og materialforholdene. Derfor kan vi bare gi generelle anvisninger om bearbeidingen i produktinformasjonen. Kvaliteten på arbeidet er således avhengig av at brukeren foretar
en faglig objektvurdering og bearbeiding. Ved tvilstilfeller er brukeren alltid forpliktet til å teste Buzil-produktet på et lite påfallende sted på materialet som skal behandles, eller innhente råd om hvordan produktet
skal brukes. Vi tar ansvar for ufullstendig eller feilaktige opplysninger i vårt informasjonsmateriale bare ved grov uforstand (hensikt eller grov uaktsomhet). Eventuelle krav som følger av produktansvarsloven forblir
upåvirket. Denne produktinformasjonen erstatter alle foregående produktinformasjoner.
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