AGENTE DE LIMPEZA DE PORCELANATO
Agente de limpeza intensivo

EROLCID® G 491

Detergente de limpeza intensivo ácido para azulejos de grés cerâmico

Área de aplicação

Vantagens/propriedades do produto

■ Superfícies microporosas, com rugosidades finas e resistentes a ácidos,
azulejos em grés cerâmico e azulejos antiderrapantes

■ Agente de limpeza especial à base de ácido fosfórico com aroma fresco a
citrinos
■ Remove vigorosa e espontaneamente depósitos de calcário, ferrugem e
resíduos de cimento
■ Consta da lista RK (lista de agentes de limpeza testados para revestimentos em cerâmica)
■ Adequado para a aplicação em máquinas de limpeza e com a máquina de
um disco
■ Com Erol® G 490, é obtido um resultado de limpeza perfeito do sistema

Dados técnicos
Valor-pH

0,5

Cor do produto

incolor a amarelado

Embalagens*

1 l Garrafa
5 l Jerricã
10 l Jerricã

* Nota: Por favor, tenha em atenção a disponibilidade limitada internacional do produto. Fale com o
seu consultor.

www.buzil.com

AGENTE DE LIMPEZA DE PORCELANATO
Agente de limpeza intensivo

EROLCID® G 491

Detergente de limpeza intensivo ácido para azulejos de grés cerâmico
Aplicação e dosagem

Limpeza geral:
100 - 1000 ml / 10 l de água

Limpeza geral:
100 - 1000 ml / 10 l de água

Limpeza básica:
1000 ml / 10 l de água

Limpeza automática:
200 - 500 ml / 10 l de água
Com forte acumulação de calcário - forte formação de
espuma expetável- utilização de Buz® Defoam G 478.

Indicação
Humedecer as juntas! Aplicar apenas em materiais resistentes a ácidos. Enxaguar com água fria. Não misturar com detergentes com cloro.
Usar sempre água fria.
Em caso de utilização em máquinas, os reservatórios devem ser limpos e
enxaguados regularmente.
Não aplicar em pedras naturais calcárias, como mármore, placas de Solnhofen,
travertino, calcário.

Produtos suplementares
Erol® G 490 - Detergente de limpeza intensivo alcalino para azulejos de grés
cerâmico
O Tens G 500 - Agente de limpeza universal sem tensioativos à base de
citratos, alcalino
O Tens Azid G 501

Advertências de perigo
H290
H314

Pode ser corrosivo para os metais.
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Pode obter mais instruções de segurança na ficha de dados de segurança em
Erolcid® G 491 em www.buzil.com.
Código GISBAU: GS 80
Número do artigo*:
G491-0001R1
G491-0005R3
G491-0010R1

* Nota: Por favor, tenha em atenção a disponibilidade limitada internacional do produto. Fale com o seu consultor.
Os dados nas nossas informações de produto baseiam-se nas nossas experiências e análises cuidadosas, e correspondem ao nosso nível de competência atual. No entanto, não podemos verificar e influenciar
detalhadamente as diferentes condições dos objetos, materiais e processamento. Deste modo, só fornecemos instruções de processamento gerais nas informações de produto. Assim, a qualidade do trabalho
depende da análise e do processamento profissionais do objeto por parte do utilizador. Em caso de dúvida, este último é sempre obrigado a verificar a compatibilidade do material a ser tratado com o produto Buzil
num local discreto ou a obter aconselhamento técnico. Só nos responsabilizamos por informações incompletas ou incorretas no nosso material informativo em caso de culpa grave (intenção ou negligência grave);
quaisquer reclamações decorrentes da Lei sobre a Responsabilidade por Produtos não serão afetadas. Com estas informações sobre o produto, todas as informações anteriores sobre o produto perdem a sua
validade.
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