Čisticí prostředek na sklo
Udržovací čisticí prostředek

PLANTA® CLEAR P 316

Ekologický čistič skla připravený k použití

Oblast použití

Výhody/vlastnosti produktu

■ Zasklení v interiérech a povrchy, zrcadla

■ Ekologicky certifikován

■ Rámy, plast a okna vozidel

■ Díky nešpinivému účinku pozdější opětovné znečištění
■ Praktický rozstřikovač
■ Možné bodové čištění
■ Rychleschnoucí a beze šmouh
■ Dobrý čisticí účinek, zejména u mastných zbytků

DE/020/154
Informace o ekologických značkách: www.umweltzeichen.at, www.ecolabel.eu

Technická data
Hodnota pH

8

Barva produktu

modrý

Obal*

600 ml láhev
10 l kanystr

Obsažené látky dle AQUA, PARFUM, ALCOHOL, ETHOXYDIGLYCOL,
BUTOXYPROPANOL, MEK, COLORANT, AMPHOINCI
TERIC STARCH, METHYLISOTHIAZOLINONE,
BENZISOTHIAZOLINONE

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým
poradcem.

www.buzil.com
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Ekologický čistič skla připravený k použití
Použití a dávkování
neředěný
Nastříkejte prostředek Planta® Clear P 316 na savou
utěrku, resp. utěrku z mikrovláken a poté setřete.

Upozornění
Správné dávkování šetří náklady a chrání životní prostředí.
Nepoužívejte na plexisklo PMMA (akrylové sklo).

Doplňující produkty
Reso Clean G 515 - Rozstřikovací čisticí prostředek připravený
k použití
Profiglass G 522 - Čistič skla připravený k použití
Drizzle® Blue SP 20 - Univerzální rozstřikovací čisticí prostředek
připravený k použití
Planta® View P 318 - Ekologický čisticí koncentrát na sklo a okna
Buz® Windowmaster G 525 - Čisticí koncentrát na sklo a okenní rámy
Planta® Cleen P 315 - Ekologický prostředek na utírání na bázi vodou
rozpustných polymerů

Standardní věty o nebezpečnosti
Bez označení
Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k
Planta® Clear P 316 na www.buzil.com.
Kód GISBAU: GGL 05
Číslo položky*:
P316-0600R3
P316-0010R1

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.
Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování
uživatelem. V případě pochybnosti je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za
neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.
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