ČISTILO ZA STEKLO
sredstvo za vzdrževalno čiščenj

PLANTA® CLEAR P 316

Ekološko čistilo za stekla, pripravljeno za uporabo

Obseg uporabe

Prednosti/lastnosti izdelka

■ Notranji stekleni deli in površine, ogledala, okvirji, plastika in avtomobilska
stekla

■ Ekološko potrjeno
■ Dobre čistilne lastnosti, zlasti z mastnimi ostanki
■ Praktično zapiralo razpršilnika
■ Možnost točkovnega čiščenja
■ Se hitro suši in ne pušča sledi

DE/020/448
Informacije o znakih za okolje so na voljo na:
www.umweltzeichen.at, www.ecolabel.eu

Tehnični podatki
vrednost pH

7,5

Barva izdelka

modra

Posoda*

600 ml steklenica
10 l kanta

Sestavine po sistemu AQUA, ALCOHOL, BUTOXYPROPANOL, MEK,
INCI
COLORANT, SODIUM LAURETH SULFATE,
PARFUM
* Namig: Upoštevajte delno omejeno mednarodno razpoložljivost izdelkov. Posvetuje se s svojim svetovalcem za potrošnike.

www.buzil.com

ČISTILO ZA STEKLO
sredstvo za vzdrževalno čiščenj

PLANTA® CLEAR P 316

Ekološko čistilo za stekla, pripravljeno za uporabo
Uporaba in odmerjanje
Čisto
Čistilo Planta® Clear P 316 napršite na površino in prebrišite z
vpojno krpo ali krpo iz mikrovlaken.
Ni namenjeno za čiščenje velikih površin.

Napotek
600 ml-posodo lahko znova napolnite in znova uporabite. Ni primerno za
čiščenje akrilnega stekla. Pravilno odmerjanje znižuje stroške in varuje okolje.
Spremembe ali razlike v barvah ne vplivajo na kakovost izdelka.

Dopolnilni izdelki
Reso Clean G 515
Profiglass G 522 - Čistilo za steklo, pripravljeno za uporabo
Buz® Windowmaster G 525 - Čistilo za steklo in okvirje v koncentratu
Planta® Cleen P 315 - Ekološko čistilo za talne površine na bazi vodotopnih
polimerov
Planta® View P 318 - Ekološko koncentrirano čistilo za čiščenje stekla in
okvirjev
Drizzle® Blue SP 20 - Univerzalno čistilo v razpršilu, pripravljeno za uporabo, s
funkcijo odstranjevanja neprijetnega vonja

Stavki o nevarnosti
brez oznake
Več varnostnih navodil najdete v varnostnem listu za izdelek Planta® Clear
P 316 na strani www.buzil.com.
Oznaka GISBAU: GGL 05
Številka izdelka*:
P316-0600RA
P316-0010RA

* Namig: Upoštevajte delno omejeno mednarodno razpoložljivost izdelkov. Posvetuje se s svojim svetovalcem za potrošnike.
Podatki v naših informacijah o izdelku temeljijo na naših izkušnjah in natančnih preiskavah ter ustrezajo današnjim spoznanjem na področju. Vendar v posameznih primerih ne moremo preveriti različnih pogojev
obdelave, objekta in materialov ter nanje vplivati. Zato lahko v informacije o izdelku vključimo zgolj splošne napotke za obdelavo. Kakovost dela je zato odvisna od strokovne ocene objekta in uporabnikove obdelave.
V primeru dvoma mora uporabnik na nevpadljivem mestu vedno preveriti, ali material, ki ga namerava obdelati, prenaša izdelek Buzil ali se tehnično posvetovati o uporabi. Odgovornost za nepopolne ali nepravilne
podatke v našem informativnem gradivu nastane zgolj zaradi resne krivde (naklep ali huda malomarnost); morebitni zahtevki iz naslova nemškega Zakona o odgovornosti za izdelek (Produkthaftungsgesetz) ne
vzdržijo. S temi informacijami o izdelku so postale vse predhodne informacije o izdelku neveljavne.
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