ZAPACH DO POMIESZCZEŃ
Czyszczenie bieżące

BUZ® FRESH MAGIC G 567

Gotowy do użycia neutralizator zapachów

Zakres zastosowania

Zalety i właściwości produktu

■ Sanitariaty i toalety, pomieszczenia dla palących, przebieralnie, pomieszczenia sportowe i wellness, szpitale, domy seniora, gastronomia

■ Szybko neutralizuje nieprzyjemne zapachy i odświeża powietrze na długi
czas
■ Świeży zapach z aktywnym neutralizatorem
■ Nie pozostawia plam
■ Przyjazny dla środowiska - bez gazu wytłaczającego

Dane techniczne
Wartość pH

7,5

Kolor produktu

bezbarwnego do lekko żółtawego

Pojemność*

600 ml butelka
10 l kanister

Składniki zgodnie z
systemem INCI

ALCOHOL, AQUA, PARFUM, ETHOXYPROPANOL, PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL,
TRIDECETH-9, LINALOOL, PROPYLENE GLYCOL,
LIMONENE, DIMETHICONE

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów.
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

www.buzil.com

ZAPACH DO POMIESZCZEŃ
Czyszczenie bieżące

BUZ® FRESH MAGIC G 567

Gotowy do użycia neutralizator zapachów
Zastosowanie i dozowanie
Bez rozcieńczania
Przy wyborze natrysku pokój.
Nie rozpylać do powietrza, na ściany lub podłogi w pomieszczeniach sanitarnych - niebezpieczeństwo poślizgu! Proszę
spryskać bezpośrednio na szczotkę toaletową, tacę na
szczotki, kosz na śmieci lub umywalkę.

Uwaga
Podczas przechowywania może dojść do zmętnienia produktu, które jednak nie
wpływa negatywnie na jego jakość.

Produkty uzupełniające
Buz® Fresh G 569 - Gotowy do użycia odoewieżacz powietrza w spray‘u

Zwroty określające zagrożenie
brak obowiązku klasyfikacji
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu Buz® Fresh Magic G 567 n uniwersalny
środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.
Numer artykułu*:
G567-0600R3
G567-0010R1

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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