UNIVERSEEL SCHOONMAAKMIDDEL
Onderhoudsreiniger

O TENS G 500

Tensidevrije universele reiniger op citraatbasis, alkalisch

Toepassingsgebieden

Productvoordelen/-eigenschappen

■ Voor vochtbestendig en kleurechte oppervlakken

■ Universele reiniger op basis van citraten

■ Keramische tegels

■ Sterke reinigingsprestatie

■ Reiniging van wand en plafond

■ Geen tensideresten

■ Gestoffeerde meubelen en textielvloerbedekking

■ Vermindert aanzienlijk terugkerend vuil op keramische tegels, textielvloerbedekking en oppervlakken

■ Ook geschikt voor acrylglas

■ Kleurloos
■ Spontane reinigende werking
■ Geschikt voor gebruik in reinigingsautomaten
■ Reukloos
■ Perfect voor afwisselend gebruik met O Tens Azid G 501

Technische gegevens
pH-waarde

10

Productkleur

kleurloos

Verpakking*

1 l fles
10 l jerrycan
200 l vat

Inhoudsopgave
volgens 648/2004/
EG, bijlage VII D,
bijlage VII D. (zie
advies)

AQUA, SODIUM CITRATE, ALCOHOL,
MEK, TRISODIUM DICARBOXYMETHYLALANINATE, BENZISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE.

* 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

UNIVERSEEL SCHOONMAAKMIDDEL
Onderhoudsreiniger

O TENS G 500

Tensidevrije universele reiniger op citraatbasis, alkalisch
Toepassing en dosering
Onderhoudsreiniging:
20 - 100 ml / 10 l water

Onderhoudsreiniging:
20 - 100 ml / 10 l water

Bonnet-methode:
100 - 1000 ml / 10 l water

Automaatreiniging:
100 - 200 ml / 10 l water
Bij extreme vervuiling goed voorbehandelen.
Sproei-extractie/reinigen van bekleding:
200 - 1000 ml / 10 l water
Oppervlakken besproeien en 5 - 15 minuten laten inwerken.
Met sproei-extractie-apparaat en helder water naspoelen.
Sproeireiniging:
50 ml / 600 ml water

Vlekken:
1:1 tot puur

Advies
Op textielvloerbedekking op onopvallende plekken de kleurechtheid en vochtbestendigheid testen.
Altijd koud water gebruiken.
Bij gebruik van machines dienen de tanks regelmatig gereinigd en gespield te
worden.
Oplossing opnieuw aanmaken en uiterlijk binnen 24 uur gebruiken.
Een toewijzing van de in de inhoudsopgave gebruikte INCI-namen volgens
648/2004/EG aan chemische namen en CAS-nummers is te vinden op de
Pharmacos-website van de Europese Commissie:
www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple

Aanvullende producten
Erol® G 490 - Intensieve reiniger voor tegels, alkalisch
Erolcid® G 491 - Intensieve reiniger voor tegels, zure
O Tens Azid G 501 - Tensidevrije onderhoudsreiniger voor keramische tegels,
zuur

Gevarenaanduidingen
zonder verplichte etikettering
Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor O Tens
G 500 op www.buzil.nl.
GISBAU-code: GU 40
Artikelnummer*:
G500-0001R1
G500-0010R1
G500-0200R1

* 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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