STIKLO VALIKLIS
Buitinis valiklis

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Stiklo ir rėmų valiklio koncentratas

Naudojimo sritis

Produkto savybės / privalumai

■ Dideliems lauko langams, langams, rėmams, „Resopal“ gamybos
paviršiams valyti, fotoelektros modulių stiklinėms dangoms

■ Dėl nesusipurvinimo efekto apsaugo nuo nešvarumų
■ Tolygios, tvirtos mikroputos
■ Puikiai slysta naudojant medinį valytuvą su gumos sluoksniu
■ Gerai pašalina vabzdžių paliktus nešvarumus
■ Itin geras valymo efektas
■ Greitai džiūsta ir nepalieka dryžių

Techniniai duomenys
pH-rodiklis

6,5

Produkto spalva

turkio

Tara*

1 l Butelis
10 l Kanistras

Sudedamosios dalys
pagal 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

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su
konsultantu.

www.buzil.com

STIKLO VALIKLIS
Buitinis valiklis

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Stiklo ir rėmų valiklio koncentratas
Naudojimas ir dozavimas
Kasdienis valymas:
100 ml / 10 l vandens

Kasdienis valymas:
100 ml / 10 l vandens

Nuoroda
Nenaudokite ant akrilo stiklo.

Papildomi produktai
Reso Clean G 515
Profiglass G 522 - Paruoštas naudojimui stiklo valiklis
Planta® Clear P 316
Planta® View P 318

Pavojingumo frazės
nepažymėta
Daugiau saugos nurodymų rasite saugos duomenų lape, skirtame
Buz® Windowmaster G 525 svetainėje www.buzil.com.
GISBAU kodas: GU 40
Prekės numeris*:
G525-0001R1
G525-0010R1

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.
Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl
informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo
patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant
grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.
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