ÜVEGTISZTÍTÓ
Napi tisztítószer

BUZ® WINDOWMASTER G 525

üveg- és kerettisztító koncentrátum

Alkalmazási terület

Termékelőnyök/-tulajdonságok

■ Nagy felületű kültéri üvegek, ablakok, keretek, resopal felületek
tisztításához, napelemes modulok üvegfelületei

■ Lassabb újraszennyeződés a szennyeződésgátló hatásnak köszönhetően
■ Egyenletes, stabil mikrohab
■ A lehúzónak kiváló csúszási képességet kölcsönöz
■ Rovarszennyeződések optimális eltávolítása
■ Igen jó tisztítóhatás
■ Gyorsan, csíkmentesen szárad

Műszaki adatok
pH-érték

6,5

Termékszín

türkizkék

Csomagolás*

1 l flakon
10 l kanna

Összetevők INCI
szerint

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

* Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.

www.buzil.com

ÜVEGTISZTÍTÓ
Napi tisztítószer

BUZ® WINDOWMASTER G 525

üveg- és kerettisztító koncentrátum
Alkalmazás és adagolás
Napi tisztítás:
100 ml / 10 l víz

Napi tisztítás:
100 ml / 10 l víz

Megjegyzés
Akrilüvegen nem használható.

Kiegészítő termékek
Reso Clean G 515
Profiglass G 522 - Használatra kész üvegtisztító
Planta® Clear P 316
Planta® View P 318

Figyelmeztető mondatok
jelölésmentes
További biztonsági tudnivalókért lásd a Buz® Windowmaster G 525 biztonsági
adatlapját a www.buzil.com weboldalon.
GISBAU-kód: GU 40
Cikkszám*:
G525-0001R1
G525-0010R1

* Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.
A termékinformációkban található tudnivalók tapasztalatainkon és gondos kutatáson alapszanak, és aktuális ismereteinknek felelnek meg. A különböző feldolgozási, tárgyakra és anyagokra vonatkozó körülményeket
azonban nem tudjuk egyenként ellenőrizni és befolyásolni. Ennek következtében a termékinformációk mindössze általános feldolgozási tudnivalókat tartalmaznak. A munka minősége ezért az objektum szakszerű
megítélésétől és a felhasználói feldolgozástól függ. Kétségek esetén a felhasználó köteles a Buzil-termék hatását a kezelendő anyagon egy nem feltűnő helyen kipróbálni, vagy alkalmazástechnikai segítséget kérni.
A tájékoztató anyagunkban található hiányos vagy helytelen adatokért felelősséget csak súlyos hiba esetében (szándékosság vagy súlyos gondatlanság) esetén vállalunk; a termékfelelősségi törvényből eredő
esetleges követelések változatlanok maradnak. A jelen termékinformáció által minden ezt megelőző termékinformáció érvényét veszíti.
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