ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛО
препарат за ежедневно почистване

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Концентриран препарат за почистване на стъкла и рамки

област на приложение

предимства/свойства на продукта

■ За почистване на външни стъкла с голяма площ, прозорци, рамки,
Resopal повърхности, Стъклени капаци на PV модули

■ Забавено повторно замърсяване благодарение на „Anti-Soiling“
(противозамърсяващия) ефект
■ Равномерна, стабилна микропяна
■ Отлични плъзгащи свойства на механизма
■ Оптимално отстраняване на замърсяванията от насекоми
■ Много добър почистващ ефект
■ Изсъхва бързо и не оставя следи

технически данни
Стойност на рН

6,5

цвят на продукта

тюркоазено син

съд*

1 л бутилка
10 л туба

съставки по INCI

AQUA, POLYCARBOXYLATE, SODIUM LAURETH
SULFATE, SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE, ALCOHOL, COCAMIDE DEA, ETHOXYPROPANOL, SODIUM CITRATE, PARFUM,
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, LAURETH-2, DEA
COCOATE, GLYCERIN, MEK, COLORANT,
BENZISOTHIAZOLINONE

* Бележка: Моля, обърнете внимание, че за някои от продуктите важи ограничено наличие на
международно ниво. Свържете се с Вашия представител обслужване на клиенти.

www.buzil.com

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛО
препарат за ежедневно почистване

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Концентриран препарат за почистване на стъкла и рамки
употреба и дозиране

Ежедневно почистване:
100 ml / 10 l вода

Ежедневно почистване:
100 ml / 10 l вода

Указание
Не използвайте върху акрилни стъкла.

допълващи продукти
Reso Clean G 515
Profiglass G 522 - Готов за употреба препарат за почистване на стъкла
Planta® Clear P 316
Planta® View P 318

Предупреждения за опасност
без етикети за опасност
За да научите повече за мерките за безопасност, моля прочетете
информационния лист за безопасност за Buz® Windowmaster G 525 на
www.buzil.com.
продуктов код по GISBAU: GU 40
номер на артикула*:
G525-0001R1
G525-0010R1

* Бележка: Моля, обърнете внимание, че за някои от продуктите важи ограничено наличие на международно ниво. Свържете се с Вашия представител обслужване на клиенти.
Данните в продуктовата информация се основават на нашия опит и внимателни проучвания и отговарят на настоящото ни ниво на знания. Не можем обаче да контролираме в детайл и да повлияваме
на различните условия на работа с продукта и спецификите на обекта и материала. Ето защо, в продуктовата информация можем да дадем само общи насоки за работа с продукта. Поради това,
качеството на работата зависи от квалифицираната оценка на потребителя на обекта и условията на работа с продукта. При наличие на съмнение потребителят е длъжен да провери на подходящо
скрито място поносимостта на третирания материал с продукта на Buzil или да се консултира относно спецификите на прилагане на продукта. Отговорност за непълна или неточна информация в
информационните ни материали възниква само при грубо нарушение (умисъл или груба небрежност); не се засягат искове, предявени въз основа на Закона за отговорността за вреди, причинени от
дефект на стока. Тази продуктова информация отменя всички предишни продуктови информации.
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