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Obseg uporabe
■	 Vsi kislinsko odporni materiali in površine na vlažnih območjih in v bazenih

■	 Sanitarni porcelan

■	 Površine iz nerjavnega jekla

Prednosti/lastnosti izdelka
■	 Odstranjuje trdovratne madeže, npr. vodni in urinski kamen, rjo, kotlovec, 

umazanijo, maščobe in ostanke mila

■	 Močno in hitro učinkovanje

■	 Viskoznost omogoča dober oprijem na navpičnih površinah in s tem dolg 
čas učinkovanja

■	 Na seznamu RK

■	 Primeren za uporabo z enokolutnim strojem

Tehnični podatki
vrednost pH 0,5
Barva izdelka rdeča
Posoda* 1 l steklenica

10 l kanta
750 l zabojnik IBC

Sestavine po sistemu 
INCI

AQUA, PHOSPHORIC ACID, LAURETH-7, PEG-2 
OLEAMINE, SODIUM CUMENESULFONATE, 
PARFUM, COLORANT, BUTINDIOL, HEXYL CIN-
NAMAL, BENZYL SALICYLATE

* 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: 
čisto - 100 ml / 10 l vode 

Vzdrževalno čiščenje: 
100 ml / 10 l vode 

Temeljito čiščenje: 
1000 ml / 10 l vode 

Stroj za brizganje pene: 
1 : 5 do 1 : 10 z vodo 

Napotek
Vedno uporabljajte mrzlo vodo. Ne uporabljajte na naravnem in umetnem 
kamnu iz apnenca, aluminiju, lakiranih površinah in kromiranih površinah. Ne 
mešajte s čistili, ki vsebujejo klor.
Ne uporabljajte na akrilnem steklu. 
Pred uporabo na plastiki in armaturah obvezno sledite navodilom proizvajalca.

Dopolnilni izdelki
Bucasan® Sanibond G 457 - Viskozno vsakodnevno čistilo za sanitarije na 
osnovi kisline 
Buz® Contracalc G 461 - Tekoči, brezbarvni odstranjevalec vodnega kamna in 
osnovno čistilo za sanitarije na osnovi fosforne kisline 
Bucasan® Clear G 463  
Bucal G 468  
Buz® Alkasan G 469 
Bucasan® Trendy T 464 - Vsakodnevno čistilo za sanitarije na osnovi amidosul-
fonske kisline, odišavljeno

Stavki o nevarnosti
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Več varnostnih navodil najdete v varnostnem listu za izdelek Bucalex® G 460 na 
strani www.buzil.com.

Oznaka GISBAU: GS 80

Številka izdelka*:
G460-0001R3
G460-0010R3
G460-0750R3
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