PROSTŘEDEK NA MYTÍ NÁDOBÍ
Udržovací čisticí prostředek

BUZ® DISH FIX G 530

Neutrální prostředek na ruční mytí nádobí

Rozsah použití

Výhody/vlastnosti výrobku

■ Povrchy a materiály odolné proti vodě

■ Dobrá schopnost rozpouštět tuky

■ Nádobí, sklenice, příbory

■ Vysoká pěnivost
■ Rychleschnoucí a beze šmouh, bez osušení
■ Šetrný k materiálu
■ Příznivý k pokožce
■ Klinicky testován s příjemnou vůní

Technické údaje
Hodnota pH

6

Barva výrobku

nažloutlý až žlutý

Obal*

1 l láhev
10 l kanystr

Obsahové látky podle AQUA, COCAMIDE DEA, DEA DODECYLBENZEINCI
NESULFONATE, TEA DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM CITRATE, PARFUM, SODIUM
CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE,
BENZISOTHIAZOLINONE, LIMONENE
* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým
poradcem.

www.buzil.com

PROSTŘEDEK NA MYTÍ NÁDOBÍ
Udržovací čisticí prostředek

BUZ® DISH FIX G 530

Neutrální prostředek na ruční mytí nádobí
Použití a dávkování
20 - 40 ml / 10 l vody

Upozornění
Plochy nebo předměty, které se dostávají do přímého kontaktu s potravinami,
se musí pečlivým opláchnutím vodou zbavit zbytků z čištění.

Doplňkové výrobky
Budenat® Intense D 443 - Vysoce účinný dezinfekční čisticí prostředek
Budenat® Rapid D 444 - Hotový k použití alkoholový preparát pro rychlou
dezinfekci
Budenat® Alkasept D 445 - Vysoce alkalický preparát pro dezinfekci
Budenat® LM D 447 - Šetrný k materiálu preparát pro dezinfekci
Bistro G 435 - Intenzivní čisticí prostředek na kuchyně
Metapol G 505 - Leštidlo na kov připravené k použití
Buz® Metasoft G 507 - Čisticí prostředek na nerezovou ocel připravený k použití
Buz® Polish G 508 - Tekutý písek připravený k použití, hustý
Buz® Grillmaster G 575 - Vysoce alkalický čistič na grily a trouby
Buz® Grillmaster ready-to-use G 576 - Vysoce alkalický čistič na grily a trouby
připravený k použití
Indumaster® Intensive IR 44 - Průmyslový čisticí prostředek do kuchyně bez
fosfátů
Planta® Aloe P 314 - Ekologický prostředek na mytí nádobí, neutrální
Budenat® Rapid Wipes D 444 - Hadříky napuštěné alkoholickým preparátem
pro rychlou dezinfekci

Standardní věty o nebezpečnosti
H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k
Buz® Dish Fix G 530 na www.buzil.com.
Kód GISBAU: GU 30
Číslo výrobku*:
G530-0001R1
G530-0010R1

* 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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