UNIVERZALNO ČISTILO
sredstvo za vzdrževalno čiščenj

O TENS G 500

Univerzalno čistilo na osnovi citratov brez površinsko aktivnih snovi, alkalno

Obseg uporabe

Prednosti/lastnosti izdelka

■ Za vodoodporne in barvno obstojne površine

■ Univerzalno čistilo na osnovi citratov

■ Vodoodbojne ploščice

■ Izvrsten učinek čiščenja

■ Čiščenje sten in površin

■ Brez ostankov površinsko aktivnih snovi

■ Oblazinjeno pohištvo in tekstilne obloge

■ Bistveno zmanjšuje količino ponovnega onesnaženja finega kamna in
tekstilnih oblog oziroma površin

■ Primerno tudi za akrilno steklo

■ Brez barve
■ Spontano čiščenje
■ Primeren za uporabo v strojih za čiščenje
■ Brez vonja
■ Izjemno primerno za izmenično uporabo z izdelkom O Tens Azid G 501

Tehnični podatki
vrednost pH

10

Barva izdelka

brezbarvna

Posoda*

1 l steklenica
10 l kanta
200 l sod

Sestavine po sistemu AQUA, SODIUM CITRATE, ALCOHOL, MEK, TRIINCI
SODIUM DICARBOXYMETHYLALANINATE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
* Namig: Upoštevajte delno omejeno mednarodno razpoložljivost izdelkov. Posvetuje se s svojim svetovalcem za potrošnike.

www.buzil.com

UNIVERZALNO ČISTILO
sredstvo za vzdrževalno čiščenj

O TENS G 500

Univerzalno čistilo na osnovi citratov brez površinsko aktivnih snovi, alkalno
Uporaba in odmerjanje
Vzdrževalno čiščenje:
20 - 100 ml / 10 l vode

Vzdrževalno čiščenje:
20 - 100 ml / 10 l vode

Čiščenje z blazinico iz vlaken:
100 - 1000 ml / 10 l vode

Strojno čiščenje:
100 - 200 ml / 10 l vode
Zelo umazana mesta predhodno obdelajte.
Čiščenje s pršilom/čiščenje oblazinjenja:
200 - 1000 ml / 10 l vode
Poškropite površine in pustite delovati 5–15 minut. Sperite z
razpršilnikom in čisto vodo.
Čiščenje s pršenjem:
50 ml / 600 ml vode

Napotek
Na tekstilnih oblogah na nevpadljivem mestu preverite obstojnost barv in
odpornost proti vlagi.
Vedno uporabljajte mrzlo vodo.
Pri uporabi v strojih je treba rezervoarje redno čistiti in izpirati.
Raztopine za uporabo uporabite na sveže in porabite najpozneje v 24 urah.

Dopolnilni izdelki
Erol® G 490 - Alkalno intenzivno čistilo za vodoodbojne ploščice
Erolcid® G 491 - Kislo intenzivno čistilo za vodoodbojne ploščice
O Tens Azid G 501

Stavki o nevarnosti
brez oznake
Več varnostnih navodil najdete v varnostnem listu za izdelek O Tens G 500 na
strani www.buzil.com.
Oznaka GISBAU: GU 40
Številka izdelka*:
G500-0001R1
G500-0010R1
G500-0200R1

Odstranjevanje madežev:
1 : 1 do čistega

* 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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