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Πεδίο χρήσης
■	 Ιδανικό για την περιποίηση του ταμπλό τον τομέα των επιβατικών 

αυτοκινήτων

■	 κατάλληλο για ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο χάλυβα, μέταλλο

Πλεονεκτήματα/ιδιότητες προϊόντος
■	 Περιποίηση επίπλων και ειδική περιποίηση για ευαίσθητες επιφάνειες

■	 καθαρίζει, περιποιείται και συντηρεί με ένα πέρασμα

■	 αντιστατική δράση που προστατεύει από τη γρήγορη επαναρύπανση

■	 φρεσκάρει τα χρώματα

■	 Με δράση αντιδιαβρωτικής προστασίας

Τεχνικά στοιχεία
Τιμή pH --
Χρώμα προϊόντος άχρωμο έως κιτρινωπό
Συσκευασία* 300 ml Φιάλη ψεκασμού
Συστατικά στοιχεία 
κατά INCI

C10-13 ISOPARAFFIN, DISTILLATES (PETRO-
LEUM), PROPANE, BUTANE, DIMETHICONE, 
PARFUM

* Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη την μερικώς περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε ορισμένες 
χώρες. Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πελατών.
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* Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη την μερικώς περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε ορισμένες χώρες. Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πελατών.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στις πληροφορίες προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία μας και τους προσεκτικούς ελέγχους ενώ ανταποκρίνονται στο υφιστάμενο επίπεδο γνώσεων. Ωστόσο, δεν μπορούμε 
να εξετάσουμε μεμονωμένα και να επηρεάσουμε τις διάφορες συνθήκες επεξεργασίας, υλικών και χρήσεων. Για τον λόγο αυτό μπορούμε μόνο να δώσουμε γενικές υποδείξεις επεξεργασίας στις πληροφορίες 
προϊόντος. Ή ποιότητα της εργασίας εξαρτάται από την αντικειμενική αξιολόγηση του έργου και την επεξεργασία από τον χρήστη. Σε περίπτωση αμφιβολιών ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγχει πάντοτε 
τη συμβατότητα του προς επεξεργασία υλικού με το προϊόν Buzil σε κάποιο μη ορατό σημείο ή να ζητήσει τεχνικές συμβουλές για την εφαρμογή. Για εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία σε αυτό το ενημερωτικό υλικό 
φέρουμε ευθύνη μόνο σε περίπτωση υπαιτιότητας (από πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια). Τυχόν αξιώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί ευθύνης ελαττωματικών προϊόντων διατηρούνται ανεπηρέαστες. Με 
τις παρούσες πληροφορίες προϊόντος παύουν να ισχύουν όλες οι προηγούμενες πληροφορίες προϊόντος.
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Χρήση και δοσομέτρηση
Αδιάλυτο
Ψεκάστε επάνω σε στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι. 
Καθαρίστε ομοιόμορφα την επιφάνεια. Γυαλίστε με πανί που 
δεν αφήνει χνούδι.

Υπόδειξη
Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 6 μηνών μετά την πρώτη χρήση, 
αλλιώς δεν μπορούν να αποκλειστούν τεχνικά προβλήματα. Το δοχείο 
βρίσκεται υπό πίεση. Προστατεύετε από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία 
και θερμοκρασίες άνω των 50°C. Να μην ανοίγεται μετά βίας ούτε να καίγεται. 
Μην ψεκάζετε σε φλόγες ή σε πυρακτωμένα αντικείμενα. Μακριά από παιδιά.  
ΤΉΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΉΛΉΤΉΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Δηλώσεις επικινδυνότητας
H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

Περισσότερες υποδείξεις ασφαλείας θα βρείτε στο φυλλάδιο στοιχείων 
ασφαλείας του Buz® Finesse G 542 στο www.buzil.com.

Κωδικός προϊόντος*:
G542-0300VO
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