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Πεδίο χρήσης
■	 Για χρήση σε χώρους τροφίμων

■	 Ανθεκτικές στα οξέα επιφάνειες

■	 Ανοξείδωτος χάλυβας, κεραμικές εστίες

■	 Κεραμικά πλακάκια και πορσελάνινες επιφάνειες

Πλεονεκτήματα/ιδιότητες προϊόντος
■	 Αφαιρεί το θάμπωμα από επιφάνειες και συσκευές ανοξείδωτου χάλυβα

■	 έχει υδροαπωθητική δράση

■	 αφαιρεί και επίμονες κρούστες ακαθαρσίας

■	 εξαιρετική δράση αποκόλλησης αλάτων ακόμη και σε έντονη ακαθαρσία

Τεχνικά στοιχεία
Τιμή pH 3
Χρώμα προϊόντος λευκό γκρι
Συσκευασία* 600 ml Φιάλη

200 l Βαρέλι
Συστατικά στοιχεία 
κατά INCI

AQUA, QUARTZ, SODIUM CITRATE, SODIUM 
C14-17 ALKYL SEC SULFONATE, TRIDECETH-3, 
SULFAMIC ACID, PARFUM, DIMETHICONE, 
LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, BENZYL SALICYLATE, BEN-
ZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

* 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. Η 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.

Ημερομηνία 12.03.2019

Χρήση και δοσομέτρηση
Αδιάλυτο
Απλώστε σε ένα βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι, καθαρίστε την 
επιφάνεια και ξεπλύνετε με κρύο νερό. 

Υπόδειξη
Οι επιφάνειες ή τα αντικείμενα που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, 
πρέπει να ξεπλένονται σχολαστικά με νερό από τα υπολείμματα καθαρισμού. 
Μακριά από παιδιά. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.
Να μην εφαρμόζεται σε ασβεστούχες φυσικές πέτρες όπως π.χ. μάρμαρο, 
πλάκες Solnhofer, τραβερτίνες, κοχυλοτρίμματα. 
Να μην εφαρμόζεται επάνω σε αλουμίνιο, βαμμένες επιφάνειες και ακρυλικό 
γυαλί.

Συμπληρωματικά προϊόντα
Budenat® Intense D 443 
Budenat® Rapid D 444 
Budenat® Alkasept D 445 
Budenat® LM D 447 
Bistro G 435 - Προϊόν εντατικού καθαρισμού κουζινών 
Metapol G 505 
Buz® Polish G 508 
Buz® Dish Fix G 530  
Buz® Grillmaster G 575 
Buz® Grillmaster G 576 - Έτοιμο προς χρήση ισχυρά αλκαλικό καθαριστικό για 
ψησταριές και φούρνους 
Indumaster® Intensive IR 44 
Planta® Aloe P 314 
Budenat® Rapid Wipes D 444

Δηλώσεις επικινδυνότητας
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Περισσότερες υποδείξεις ασφαλείας θα βρείτε στο φυλλάδιο στοιχείων 
ασφαλείας του Buz® Metasoft G 507 στο www.buzil.com.

Κωδικός GISBAU: GS 50

Κωδικός προϊόντος*:
G507-0600R3
G507-0200
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