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Obseg uporabe
■	 Vse vodoodporne površine, npr. plastične in steklene površine, vrata, 

okenski okvirji in grelna telesa

■	 Vodoodporne talne obloge

■	 Vodoodporni materiali

■	 Za uporabo na zapečatenih lesenih površinah, varnostnih, vodoodbojnih in 
keramičnih ploščicah, medenini, bakru in večini plastičnih površin

Prednosti/lastnosti izdelka
■	 Nevtralno univerzalno čistilo s svežim vonjem po citrusih

■	 Blago

■	 Dobre čistilne lastnosti

■	 Se hitro suši in ne pušča sledi

■	 Popolna izbira za sijoče površine

■	 Zagotavlja bleščeč sijaj

■	 Odstranjuje madeže svinčnikov, flomastrov, kemičnih svinčnikov, črnila in 
samokopirnega papirja

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

5 l kanta
10 l kanta
200 l sod
40 ml vrečka folije

Sestavine po sistemu 
INCI

AQUA, DECETH-8, ALCOHOLS ETHOXYLATED 
PROPOXYLATED, SODIUM CITRATE, MEK, 
PARFUM, COLORANT, FLUOROALKYLPOLYE-
THOXYLATE, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL, 
GERANIOL

* 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: 
20 - 50 ml / 10 l vode 

Vzdrževalno čiščenje: 
20 - 50 ml / 10 l vode 

Čiščenje s pršenjem: 
50 ml / 600 ml vode 

Napotek
Vedno uporabljajte mrzlo vodo. Ni primerno za čiščenje akrilnega stekla.
Raztopine za uporabo uporabite na sveže in porabite najpozneje v 24 urah.

Dopolnilni izdelki
Planta® Soft P 313 
Vario Clean Trendy T 560

Stavki o nevarnosti
brez oznake

Več varnostnih navodil najdete v varnostnem listu za izdelek Blitz Citro G 481 
na strani www.buzil.com.

Oznaka GISBAU: GU 50

Številka izdelka*:
G481-0001R1
G481-0005R1
G481-0010R1
G481-0200R1
G481-K040
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