ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΌ ΓΥΑΛΙΏΝ
Απορρυπαντικό συντήρησης

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Συμπυκνωμένο καθαριστικό για τζάμια και κουφώματα

Πεδίο χρήσης

Πλεονεκτήματα/ιδιότητες προϊόντος

■ Για τον καθαρισμό εξωτερικών υαλοπινάκων μεγάλης επιφάνειας,
παραθύρων, πλαισίων, επιφανειών Resopal, γυάλινα καλύμματα Φ/Β
μονάδων

■ Καθυστερεί την επαναρύπανση χάρη στα αντιρρυπαντικό αποτέλεσμα
■ ομοιόμορφος, σταθερός μικροαφρός
■ εξαιρετική ολισθηρότητα του μάκτρου
■ βέλτιστη αφαίρεση ακαθαρσιών εντόμων
■ Πολύ καλή καθαριστική δράση
■ Στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει ίχνη

Τεχνικά στοιχεία
Τιμή pH

6,5

Χρώμα προϊόντος

τιρκουάζ

Συσκευασία*

1 l Φιάλη
10 l Κάνιστρο

Συστατικά στοιχεία
κατά 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

* Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη την μερικώς περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε ορισμένες
χώρες. Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πελατών.

www.buzil.com
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Απορρυπαντικό συντήρησης

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Συμπυκνωμένο καθαριστικό για τζάμια και κουφώματα
Χρήση και δοσομέτρηση

Καθαρισμός συντήρησης:
100 ml / 10 l νερού

Καθαρισμός συντήρησης:
100 ml / 10 l νερού

Υπόδειξη
Να μην χρησιμοποιείται σε ακρυλικό γυαλί. Μακριά από παιδιά. ΤΗΛ.
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Συμπληρωματικά προϊόντα
Reso Clean G 515
Profiglass G 522 - Έτοιμο προς χρήση καθαριστικό τζαμιών
Planta® Clear P 316
Planta® View P 318

Δηλώσεις επικινδυνότητας
δεν απαιτείται χαρακτηρισμός
Περισσότερες υποδείξεις ασφαλείας θα βρείτε στο φυλλάδιο στοιχείων
ασφαλείας του Buz® Windowmaster G 525 στο www.buzil.com.
Κωδικός GISBAU: GU 40
Κωδικός προϊόντος*:
G525-0001R1
G525-0010R1

* Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη την μερικώς περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε ορισμένες χώρες. Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πελατών.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στις πληροφορίες προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία μας και τους προσεκτικούς ελέγχους ενώ ανταποκρίνονται στο υφιστάμενο επίπεδο γνώσεων. Ωστόσο, δεν μπορούμε
να εξετάσουμε μεμονωμένα και να επηρεάσουμε τις διάφορες συνθήκες επεξεργασίας, υλικών και χρήσεων. Για τον λόγο αυτό μπορούμε μόνο να δώσουμε γενικές υποδείξεις επεξεργασίας στις πληροφορίες
προϊόντος. Η ποιότητα της εργασίας εξαρτάται από την αντικειμενική αξιολόγηση του έργου και την επεξεργασία από τον χρήστη. Σε περίπτωση αμφιβολιών ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγχει πάντοτε
τη συμβατότητα του προς επεξεργασία υλικού με το προϊόν Buzil σε κάποιο μη ορατό σημείο ή να ζητήσει τεχνικές συμβουλές για την εφαρμογή. Για εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία σε αυτό το ενημερωτικό υλικό
φέρουμε ευθύνη μόνο σε περίπτωση υπαιτιότητας (από πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια). Τυχόν αξιώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί ευθύνης ελαττωματικών προϊόντων διατηρούνται ανεπηρέαστες. Με
τις παρούσες πληροφορίες προϊόντος παύουν να ισχύουν όλες οι προηγούμενες πληροφορίες προϊόντος.
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