LIMPA-VIDROS
Agente de limpeza de manutenção

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Detergente concentrado para vidros e caixilhos

Área de aplicação

Vantagens/propriedades do produto

■ Para a limpeza de vidros exteriores de grande dimensão, janelas, caixilhos, superfícies em fórmica, coberturas de vidro de módulos fotovoltaicos

■ Retarda a nova solagem através do efeito antissolagem
■ Microespuma uniforme e estável
■ Excelente comportamento de deslizamento do rodo limpa vidros
■ Ótima remoção de sujidade proveniente de insetos
■ Bom efeito de limpeza
■ Seca rapidamente e sem riscos

Dados técnicos
Valor-pH

6,5

Cor do produto

azul turquesa

Embalagens*

1 l Garrafa
10 l Jerricã

Ingredientes conforme 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

* Nota: Por favor, tenha em atenção a disponibilidade limitada internacional do produto. Fale com o
seu consultor.

www.buzil.com
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Detergente concentrado para vidros e caixilhos
Aplicação e dosagem

Limpeza geral:
100 ml / 10 l de água

Limpeza geral:
100 ml / 10 l de água

Indicação
Não aplicar em vidro acrílico.

Produtos suplementares
Reso Clean G 515
Profiglass G 522 - Limpa-vidros pronto a usar
Planta® Clear P 316
Planta® View P 318

Advertências de perigo
não identificado
Pode obter mais instruções de segurança na ficha de dados de segurança em
Buz® Windowmaster G 525 em www.buzil.com.
Código GISBAU: GU 40
Número do artigo*:
G525-0001R1
G525-0010R1

* Nota: Por favor, tenha em atenção a disponibilidade limitada internacional do produto. Fale com o seu consultor.
Os dados nas nossas informações de produto baseiam-se nas nossas experiências e análises cuidadosas, e correspondem ao nosso nível de competência atual. No entanto, não podemos verificar e influenciar
detalhadamente as diferentes condições dos objetos, materiais e processamento. Deste modo, só fornecemos instruções de processamento gerais nas informações de produto. Assim, a qualidade do trabalho
depende da análise e do processamento profissionais do objeto por parte do utilizador. Em caso de dúvida, este último é sempre obrigado a verificar a compatibilidade do material a ser tratado com o produto Buzil
num local discreto ou a obter aconselhamento técnico. Só nos responsabilizamos por informações incompletas ou incorretas no nosso material informativo em caso de culpa grave (intenção ou negligência grave);
quaisquer reclamações decorrentes da Lei sobre a Responsabilidade por Produtos não serão afetadas. Com estas informações sobre o produto, todas as informações anteriores sobre o produto perdem a sua
validade.
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