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Obseg uporabe
■	 Za uporabo v delavnicah in industriji

■	 Tla in površine, odporne proti alkalnim snovem

■	 Obloge iz epoksidne smole

■	 Ploščice

■	 Tla iz keramike in estriha

Prednosti/lastnosti izdelka
■	 Drobilnik umazanije

■	 Raztaplja najbolj trdovratne obloge

■	 Trdovratna umazanija zaradi saj, olja in maščob

■	 Visoka sposobnost razpršitve

■	 Majhna količina penjenja

■	 Primerno za uporabo v visokotlačni čistilni napravi in z strojih za čiščenje

Tehnični podatki
vrednost pH 13,5
Barva izdelka rumeno-oranžna
Posoda* 10 l kanta

200 l sod

* Namig: Upoštevajte delno omejeno mednarodno razpoložljivost izdelkov. Posvetuje se s svojim sveto-
valcem za potrošnike.
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* Namig: Upoštevajte delno omejeno mednarodno razpoložljivost izdelkov. Posvetuje se s svojim svetovalcem za potrošnike.

Podatki v naših informacijah o izdelku temeljijo na naših izkušnjah in natančnih preiskavah ter ustrezajo današnjim spoznanjem na področju. Vendar v posameznih primerih ne moremo preveriti različnih pogojev 
obdelave, objekta in materialov ter nanje vplivati. Zato lahko v informacije o izdelku vključimo zgolj splošne napotke za obdelavo. Kakovost dela je zato odvisna od strokovne ocene objekta in uporabnikove obdelave. 
V primeru dvoma mora uporabnik na nevpadljivem mestu vedno preveriti, ali material, ki ga namerava obdelati, prenaša izdelek Buzil ali se tehnično posvetovati o uporabi. Odgovornost za nepopolne ali nepravilne 
podatke v našem informativnem gradivu nastane zgolj zaradi resne krivde (naklep ali huda malomarnost); morebitni zahtevki iz naslova nemškega Zakona o odgovornosti za izdelek (Produkthaftungsgesetz) ne 
vzdržijo. S temi informacijami o izdelku so postale vse predhodne informacije o izdelku neveljavne.
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Uporaba in odmerjanje 
Vzdrževalno čiščenje:
100 ml / 10 l vode 

Intenzivno čiščenje: 
500 ml / 10 l vode 

Strojno čiščenje: 
100 ml / 10 l vode 

Temeljito čiščenje: 
1000 ml / 10 l vode 

Visokotlačno čiščenje: 
1 : 5 do 1 : 10 z vodo 

Napotek
Vedno uporabljajte mrzlo vodo.
Ne mešajte z drugimi čistili. 
Pri uporabi v strojih je treba rezervoarje redno čistiti in izpirati. Spremembe ali 
razlike v barvah ne vplivajo na kakovost izdelka.

Dopolnilni izdelki
Indumaster® Fast IR 14 
Indumaster® Step IR 16 - Nevtralno industrijsko čistilo, združljivo z materialom 
Indumaster® Protect IR 30  
Indumaster® Forte IR 42 - Čistilo za industrijske in športne površine, ki vsebuje topila 
Indumaster® Intensive IR 44 
Indumaster® Universal IR 55 - Ekološko potrjeno industrijsko čistilo

Stavki o nevarnosti
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Več varnostnih navodil najdete v varnostnem listu za izdelek Indumaster® 
Offensive IR 47 na strani www.buzil.com.

Oznaka GISBAU: GG 90

Številka izdelka*:
IR47-0010
IR47-0200
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