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Obseg uporabe
■	 Za vse vodoodporne talne obloge kot npr. PVC, kavčuk, linolej, parket z 

zaščitnim slojem in pluta, umetni in naravni kamni

Prednosti/lastnosti izdelka
■	 Na osnovi vodotopnih polimerov

■	 Univerzalno uporabno

■	 Očisti in neguje hkrati

■	 Se hitro suši in ne pušča sledi

■	 Svileno mat sijaj brez kopičenja ostankov

■	 Primeren za uporabo v strojih za čiščenje

■	 Svež vonj

■	 Preprečuje drsenje skladno s standardom DIN 51131

Tehnični podatki
vrednost pH 7
Barva izdelka zelena
Posoda* 1 l steklenica

10 l kanta
200 l sod
40 ml vrečka folije

Sestavine po sistemu 
INCI

AQUA, DECETH-8, ALCOHOL, ETHOXY-
DIGLYCOL, SODIUM LAURETH SULFATE, 
POLYACRYLATE, POLYCARBOXYLATE, 
DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLORO-
ISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, 
COLORANT, ETHANOLAMINE, DIMETHICONE, 
MEK, DIETHYLHEXYL MALEATE, BUTYLPHE-
NYL METHYLPROPIONAL, BENZYL ALCOHOL, 
LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, 
COUMARIN, CINNAMYL ALCOHOL

* 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.

Datum 12.03.2019

Uporaba in odmerjanje
Vzdrževalno čiščenje: 
50 ml / 10 l vode 

Strojno čiščenje: 
50 - 150 ml / 10 l vode 

Napotek
Vedno uporabljajte mrzlo vodo.
Pri uporabi v strojih je treba rezervoarje redno čistiti in izpirati.

Dopolnilni izdelki
Sunglorin G 145 
Roca Dispers R 200 - Celovita nega kamnitih tal 
Corridor® Glorin S 734 - Splošna disperzija za samosijaj 
Corridor® Matt S 737 - Mat disperzija 
Corridor® Black S 739 - Črna disperzija 
Corridor® Jewel S 741 - Visokozmogljiva disperzija

Stavki o nevarnosti
brez oznake

Več varnostnih navodil najdete v varnostnem listu za izdelek Unibuz G 235 na 
strani www.buzil.com.

Oznaka GISBAU: GU 40

Številka izdelka*:
G235-0001R1
G235-0010R1
G235-0200R1
G235-K040

UNIBUZ G 235
Nega z brisanjem na osnovi vodotopnih polimerov

LOŠČENJE
sredstvo za vzdrževalno čiščenj


