CAM TEMIZLEYICI
Rutin temizleyici

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Cam ve çerçeve temizliği konsantresi

Uygulama alanı

Ürün avantajları / özellikleri

■ Büyük alanlı dış camları, pencereleri, çerçeveleri, resopal yüzeyleri temizlemek için, PV modüllerinden cam kapaklar

■ Anti-soiling efekti sayesinde daha geç tekrar kirlenme
■ Eşit dağılımlı, dengeli mikro köpük
■ Cam sileceğinin mükemmel kayması
■ Böcek kirlerini en iyi şekilde temizleme
■ Çok iyi temizleme etkisi
■ Hızlı kurur ve iz bırakmaz

Teknik veriler
pH Değeri

6,5

Ürün rengi

turkuaz mavi

Varıl*

1 l Şişe
10 l Bidon

INCI uyarınca içerik
maddeleri

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

* İpucu: Lütfen ürünlerin uluslararası kısmen kısıtlı olarak ulaşılabilir olduğunu dikkate alın. Müşteri
danışmanınızla görüşün.

www.buzil.com

CAM TEMIZLEYICI
Rutin temizleyici

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Cam ve çerçeve temizliği konsantresi
Uygulama ve dozlama
Rutin temizlik:
100 ml / 10 l su

Rutin temizlik:
100 ml / 10 l su

Bilgi
Akrilik cam üzerine uygulamayın.

Tamamlayıcı ürünler
Reso Clean G 515
Profiglass G 522 - Kullanıma hazır cam temizleyici
Planta® Clear P 316
Planta® View P 318

Zararlılık ifadesi
işaretsiz
Diğer güvenlik bilgileri için lütfen Buz® Windowmaster G 525 ürününün
www.buzil.com adresindeki güvenlik veri sayfasına bakın.
GISBAU kodu: GU 40
Ürün numarası*:
G525-0001R1
G525-0010R1

* İpucu: Lütfen ürünlerin uluslararası kısmen kısıtlı olarak ulaşılabilir olduğunu dikkate alın. Müşteri danışmanınızla görüşün.
Ürün bilgilerinde verdiğimiz bilgiler tecrübelerimize ve titiz araştırmalarımıza dayanmaktadır ve güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Fakat her bir farklı işlem, obje ve malzeme koşulunu tek tek kontrol etmemiz
ve etkilememiz mümkün değildir. Bu sebeple ürün bilgilerinde sadece genel işlem bilgileri verebilmekteyiz. Bu bağlamda çalışmanın kalitesi, uzman obje değerlendirmesi ve uygulayıcının yaptığı işleme bağlıdır.
Uygulayıcı emin olmadığı durumlarda, işlem yapılacak malzemenin Buzil ürünüyle olan uyumluluğunu göze çarpmayan bir yerde denemeli veya uygulamaya yönelik teknik bilgi almalıdır. Bilgi materyalimizde eksik
veya doğru olmayan bilgiler konusunda sorumluluk, sadece ağır suç (kasıt veya ağır ihmal) söz konusuyla alınır; ürün sorumluluk yasası uyarınca olası talep hakları saklıdır. Bu ürün bilgilendirmesinin yayınlanmasıyla
birlikte tüm önceki ürün bilgilendirmeleri geçerliliklerini yitirmiştir.
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