GEURVERSPREIDER

BUZ® PROVENCE G 565

Gebruiksklare geurolie met actieve geurverwijderaar

Toepassingsgebieden

Productvoordelen/-eigenschappen

■ In alles sanitaire ruimten en natte cellen, wc-faciliteiten, openbare
inrichtingen als ziekenhuizen en bejaardentehuizen evenals in de horeca,
verblijfsruimtes en kleedkamers, sport- en wellnesscentra enz.

■ Aromatische geur die doet denken aan vers geplukte lavendel

■ Voor snelle en langdurige geurverwijdering en luchtverfrissing

■ Laat geen vlekken achter

■ Neutraliseert snel onaangename geuren met actieve geurverwijderaar

Technische gegevens
pH-waarde

8

Productkleur

kleurloos

Verpakking*

600 ml fles

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal
beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.

www.buzil.com

GEURVERSPREIDER

BUZ® PROVENCE G 565

Gebruiksklare geurolie met actieve geurverwijderaar
Toepassing en dosering
Puur
Zet een plons in het toilet of op de wc-borstel, in de afvoer, in
de wastafel, de luchtbevochtiger of de afvalzak enz.

Advies
Kleurveranderingen of -verschillen van het product hebben geen invloed op de
kwaliteit.

Gevarenaanduidingen
EUH208
EUH210

Bevat Cineol, Tetrahydrolinalool. Kan een allergische reactie
veroorzaken.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor Buz®
Provence G 565 op www.buzil.nl.
Artikelnummer*:
G565-0600

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.
De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en
het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het
werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te
controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele
aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
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