СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СТАКЛО
Средство за чистење и одржување

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Концентрат за чистење стакло и рамки

Подрачје на примена

Предности/особини на производот

■ За чистење на надворешни стакла со големи површини, прозорци,
рамки, површини од ламинат, стаклени покриви на PV-модули

■ Одложено повторно загадување благодарение на ефектот против
загадување
■ Рамномерна, стабилна микропена
■ Одличен ефект на лизгање на извлекувачот
■ Оптимално отстранување на нечистотиите од инсекти
■ Многу добар ефект на чистење
■ Се суши брзо и без ленти

Технички податоци
pH-вредност

6,5

Боја на производот

тиркизносина

Сад*

1 l Шише
10 l Сад

Состојки според
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

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите.
Разговарајте со советникот за клиенти.

www.buzil.com

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СТАКЛО
Средство за чистење и одржување

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Концентрат за чистење стакло и рамки
Примена и дозирање

Чистење и одржување:
100 ml / 10 l вода

Чистење и одржување:
100 ml / 10 l вода

Напомена
Да не се применува на акрилно стакло.

Дополнителни производи
Reso Clean G 515
Profiglass G 522 - Средство за чистење стакло, подготвено за употреба
Planta® Clear P 316
Planta® View P 318

Напомени за опасност
без ознака
Дополнителните безбедносни напомени погледнете ги во безбедносниот
лист Buz® Windowmaster G 525 на www.buzil.com.
GISBAU-код: GU 40
Број на производот*:
G525-0001
G525-0010

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.
Податоците во нашите информации за производот се засноваат на нашите искуства и грижливите истражувања и му соодветствуваат на нашето денешно ниво на знаење. Сепак, не може да ги
провериме во детали различните услови на обработка, како и објектните и материјалните услови, ниту, пак, да влијаеме врз нив. Според тоа, можеме да дадеме општи упатства за обработка
во информациите за производот. Затоа, квалитетот на работата зависи од стручната проценка на објектот и обработка од страна на корисникот. Во случај на сомнеж, тој е должен секогаш да ја
проверува компатибилноста на материјалот што треба да се третира со производот Buzil на незабележливо место или да побара технички совет. Одговорност за нецелосни или неточни информации
во нашиот информативен материјал постои само во случај на груба грешка (намера или голема небрежност); сите побарувања што произлегуваат од Законот за одговорност за производи остануваат
непроменети. Со оваа информација за производот, сите претходни информации за производот ја губат својата важност.
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