GLASSRENGJØRINGSMIDDEL
Vedlikeholdsrengjøringsmiddel

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Glass- og rammerengjøringskonsentrat

Bruksområde

Produktfordeler/-egenskaper

■ For rengjøring av store, utendørs glassflater, vinduer, karmer, resopal-overflater, glassdeksler på PV-moduler

■ Forlenget tid før gjentilsmussing pga antitilsmussingseffekt
■ Jevnt, stabilt mikroskum
■ Utmerket glideevne på nal
■ Optimal fjerning av insektforurensninger
■ Svært god rengjøringseffekt
■ Tørker fort og uten striper

Tekniske data
pH-verdi

6,5

Produktfarge

turkisblå

Beholder*

1 l Flaske
10 l Kanne

Innholdsstoffer iht.
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

* Merknad: Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten på produktene kan være begrenset på andre
markeder. Snakk med din kunderådgiver.

www.buzil.com

GLASSRENGJØRINGSMIDDEL
Vedlikeholdsrengjøringsmiddel

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Glass- og rammerengjøringskonsentrat
Bruk og dosering

Vedlikeholdsrengjøring:
100 ml / 10 l vann

Vedlikeholdsrengjøring:
100 ml / 10 l vann

Tips
Må ikke brukes på akrylglass.

Ekstra produkter
Reso Clean G 515
Profiglass G 522 - Bruksklar glassrens
Planta® Clear P 316
Planta® View P 318

Fareutsagn
uten merking
Du finner flere sikkerhetsanvisninger i sikkerhetsdatabladet til
Buz® Windowmaster G 525 på www.buzil.com.
GISBAU-kode: GU 40
Artikkelnummer*:
G525-0001R1
G525-0010R1

* Merknad: Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten på produktene kan være begrenset på andre markeder. Snakk med din kunderådgiver.
Innholdet i produktinformasjonen er basert på våre erfaringer og omfattende undersøkelser, og er i overensstemmelse med det vi vet i dag. Imidlertid er det ikke mulig for oss å kontrollere og påvirke alle detaljer
rundt de ulike bearbeidings-, objekt- og materialforholdene. Derfor kan vi bare gi generelle anvisninger om bearbeidingen i produktinformasjonen. Kvaliteten på arbeidet er således avhengig av at brukeren foretar
en faglig objektvurdering og bearbeiding. Ved tvilstilfeller er brukeren alltid forpliktet til å teste Buzil-produktet på et lite påfallende sted på materialet som skal behandles, eller innhente råd om hvordan produktet
skal brukes. Vi tar ansvar for ufullstendig eller feilaktige opplysninger i vårt informasjonsmateriale bare ved grov uforstand (hensikt eller grov uaktsomhet). Eventuelle krav som følger av produktansvarsloven forblir
upåvirket. Denne produktinformasjonen erstatter alle foregående produktinformasjoner.
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