RENGÖRING AV PORSLINSKAKEL
Intensivrengöring

EROLCID® G 491

Surt intensivrengöringsmedel för porslinskakel

Tillämpningsområde

Produktens fördelar/egenskaper

■ Mikroporösa, lätt skrovliga, syrabeständiga ytor, porslinskakel och halkfritt
kakel

■ Specialrengöringsmedel baserat på fosforsyra med frisk citrusdoft
■ Omedelbar och kraftfull effekt som avlägsnar kalkavlagringar, rost och
cementrester
■ RK-listat
■ Lämpat för användning med städmaskiner och singelskurmaskiner
■ Tillsammans med Erol® G 490 uppnås ett perfekt rengöringsresultat

Tekniska data
pH-värde

0,5

Produktfärg

färglös till gulaktig

Förpackning*

1 l flaska
5 l dunk
10 l dunk

* Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.

www.buzil.com

RENGÖRING AV PORSLINSKAKEL
Intensivrengöring

EROLCID® G 491

Surt intensivrengöringsmedel för porslinskakel
Användning och dosering
Underhållsrengöring:
100 - 1000 ml / 10 l vatten

Underhållsrengöring:
100 - 1000 ml / 10 l vatten

Grundrengöring:
1000 ml / 10 l vatten

Rengöring med städmaskin:
200 - 500 ml / 10 l vatten
Vid svåra kalkavlagringar – förvänta dig mycket skum –
använd Buz® Defoam G 478.

Hänvisning
Fogar ska blötas först.  Använd endast på syrabeständiga material.  Skölj
efteråt med kallt vatten.  Blanda ej med klorhaltiga rengöringsmedel.
Använd alltid kallt vatten.
Vid användning med rengöringsmaskiner ska behållarna rengöras och sköljas
regelbundet.
Använd ej på kalkbunden natursten, som exempelvis marmor, Solnhofen-plattor, travertin eller musselkalk.

Kompletterande produkter
Erol® G 490 - Alkaliskt intensivrengöringsmedel för porslinskakel
O Tens G 500 - Tensidfritt allrengöringsmedel på citratbas, alkaliskt
O Tens Azid G 501

Faroangivelser
H290
H314

Kan vara korrosivt för metaller.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Ytterligare säkerhetsanvisningar hittar du i säkerhetsdatabladet för Erolcid®
G 491 som finns på www.buzil.com.
GISBAU-kod: GS 80
Artikelnummer*:
G491-0001R1
G491-0005R4
G491-0010R1

* Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.
Uppgifterna i våra produktinformationsblad grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar och motsvarar den kunskap vi har i dag. Vi kan dock inte kontrollera och påverka alla olika förutsättningar
i detalj när det gäller användning, material och de lokaler där produkten ska användas. Därför kan vi endast ge allmänna användningsinstruktioner i produktinformationen. Kvaliteten på arbetet beror därför på
användarens fackmannamässiga bedömning av de lokaler där produkten ska användas och hur användaren hanterar produkten. Vid tveksamheter måste användaren alltid kontrollera kompatibiliteten mellan det
material som ska behandlas och Buzilprodukten på en dold yta eller inhämta användarteknisk rådgivning. Vi tar endast ansvar för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vårt informationsmaterial vid grov oaktsamhet
(på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet). Eventuella krav enligt produktansvarslagen påverkas ej. Denna produktinformation ersätter alla tidigare versioner.
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