GLASRENGÖRING
Underhållsrengöring

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Glas-och ramrengöringskoncentrat

Tillämpningsområde

Produktens fördelar/egenskaper

■ För rengöring av större ytterglas, fönster, karmar, resopal-ytor, glashöljen
till solpaneler

■ Motverkar återsmutsning genom anti-soiling-effekt
■ Jämnt och stabilt mikroskum
■ Utmärkt glidförmåga för skrapan
■ Optimal borttagning av smuts av insekter
■ Mycket bra rengöringseffekt
■ Snabbtorkande och strimfritt

Tekniska data
pH-värde

6,5

Produktfärg

turkosblå

Förpackning*

1 l flaska
10 l dunk

Innehållsförteckning
enligt 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

* Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.

www.buzil.com

GLASRENGÖRING
Underhållsrengöring

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Glas-och ramrengöringskoncentrat
Användning och dosering
Underhållsrengöring:
100 ml / 10 l vatten

Underhållsrengöring:
100 ml / 10 l vatten

Hänvisning
Använd ej på akrylglas.

Kompletterande produkter
Reso Clean G 515
Profiglass G 522 - Bruksfärdig glasrengöring
Planta® Clear P 316
Planta® View P 318

Faroangivelser
Inte klassificerad
Ytterligare säkerhetsanvisningar hittar du i säkerhetsdatabladet för
Buz® Windowmaster G 525 som finns på www.buzil.com.
GISBAU-kod: GU 40
Artikelnummer*:
G525-0001R1
G525-0010R1

* Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.
Uppgifterna i våra produktinformationsblad grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar och motsvarar den kunskap vi har i dag. Vi kan dock inte kontrollera och påverka alla olika förutsättningar
i detalj när det gäller användning, material och de lokaler där produkten ska användas. Därför kan vi endast ge allmänna användningsinstruktioner i produktinformationen. Kvaliteten på arbetet beror därför på
användarens fackmannamässiga bedömning av de lokaler där produkten ska användas och hur användaren hanterar produkten. Vid tveksamheter måste användaren alltid kontrollera kompatibiliteten mellan det
material som ska behandlas och Buzilprodukten på en dold yta eller inhämta användarteknisk rådgivning. Vi tar endast ansvar för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vårt informationsmaterial vid grov oaktsamhet
(på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet). Eventuella krav enligt produktansvarslagen påverkas ej. Denna produktinformation ersätter alla tidigare versioner.
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