STIKLA TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
Ikdienas tīrīšanas līdzeklis

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Koncentrēts tīrīšanas līdzeklis stiklam un rāmjiem

Lietošanas zona

Produkta priekšrocības/īpašības

■ Paredzēts lielu stiklojuma platību tīrīšanai ārpus telpām, logiem, rāmjiem,
resopala virsmām, PV moduļu dekoratīvajām stikla plāksnēm

■ Netīrumus atgrūdošais efekts palēnina atkārtotas nosmērēšanās iespēju
■ Vienmērīgas, stabilas mikroputas
■ Teicami mazina novilcēja slīdes berzi
■ Optimāli notīra kukaiņu radītos netīrumus
■ Ļoti laba tīroša iedarbība
■ Ātri žūst un neatstāj švīkas

Tehniskie dati
pH vērtība

6,5

Produkta krāsa

tirkīzzils

Iepakojumi*

1 l Pudele
10 l Kārba

Sastāvdaļas atbilstoši AQUA, POLYCARBOXYLATE, SODIUM LAURETH
INCI
SULFATE, SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE, ALCOHOL, COCAMIDE DEA, ETHOXYPROPANOL, SODIUM CITRATE, PARFUM,
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, LAURETH-2, DEA
COCOATE, GLYCERIN, MEK, COLORANT,
BENZISOTHIAZOLINONE
* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu
konsultantu.

www.buzil.com

STIKLA TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS
Ikdienas tīrīšanas līdzeklis

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Koncentrēts tīrīšanas līdzeklis stiklam un rāmjiem
Lietošana un dozēšana
Ikdienas tīrīšana:
100 ml / 10 l ūdens

Ikdienas tirišana:
100 ml / 10 l ūdens

Lūdzu, ņemiet vērā
Nelietot uz akrila stikla.

Papildinošie produkti
Reso Clean G 515
Profiglass G 522 - Stikla tīrīšanas līdzeklis, gatavs lietošanai
Planta® Clear P 316
Planta® View P 318

Brīdinājuma uzraksti
marķējums nav nepieciešams
Citus drošības norādījumus skatiet Buz® Windowmaster G 525 drošības datu
lapā vietnē www.buzil.com.
GISBAU produkta kods: GU 40
Artikula numurs*:
G525-0001R1
G525-0010R1

* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.
Mūsu produktu informācijā ietvertie dati balstās mūsu pieredzē un rūpīgos pētījumos un tie atbilst pašreizējam zināšanu stāvoklim. Tomēr mēs nespējam pārbaudīt un ietekmēt visus atšķirīgos lietošanas paradumus
un priekšmetu un materiālu īpatnības. Tādēļ produktu informācijā varam norādīt tikai vispārējus lietošanas norādījumus. Līdz ar to darba kvalitāte ir atkarīga no objektu profesionālā izvērtējuma un apstrādes veida.
Šaubu gadījumā lietotājam jāpārbauda apstrādājamā materiāla saderība ar Buzil produktu, uzklājot to neuzkrītošā vietā, vai jākonsultējas par produktu tehnisko lietojumu. Atbildība par nepilnīgu vai nepatiesu
informāciju mūsu informatīvajā materiālā pastāv tikai rupjas kļūdas gadījumā (ļaunprātība vai rupja nolaidība), jebkādas prasības, kas izriet no likuma par produktu atbildību, paliek neskartas. Ar šo publicētu produktu
informāciju spēku zaudē visa agrāk publicētā produktu informācija.
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