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Πεδίο χρήσης
■	 Για την αφαίρεση λεκέδων σε επιφάνειες, χαλιά και επενδύσεις επίπλων 

ανθεκτικές σε διαλύτες και με ανθεκτικότητα χρώματος

Πλεονεκτήματα/ιδιότητες προϊόντος
■	 Απομακρύνει μη υδατοδιαλυτούς ρύπους, όπως τσίχλες και κόλλες, 

βερνίκι, πίσσα και πισσάσφαλτο, βερνίκι παπουτσιών, χρώματα εκτυπωτή 
και σφραγίδας, μελάνη και κερί, λάδι και λίπη

■	 Απομακρύνει εύκολα υπολείμματα ετικετών

■	 Λύση με πολύ καλή καθαριστική δράση

■	 Δεν αφήνει υπολείμματα

■	 Δυνατότητα απομάκρυνσης λεκέδων με τη χρήση φυσικών πρώτων υλών

■	 Οικονομικό στην κατανάλωση

■	 Ευχάριστο άρωμα

Τεχνικά στοιχεία
Τιμή pH --
Χρώμα προϊόντος άχρωμο έως κιτρινωπό
Συσκευασία* 200 ml Φιάλη ψεκασμού

* Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη την μερικώς περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε ορισμένες 
χώρες. Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πελατών.
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* Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη την μερικώς περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε ορισμένες χώρες. Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πελατών.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στις πληροφορίες προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία μας και τους προσεκτικούς ελέγχους ενώ ανταποκρίνονται στο υφιστάμενο επίπεδο γνώσεων. Ώστόσο, δεν μπορούμε 
να εξετάσουμε μεμονωμένα και να επηρεάσουμε τις διάφορες συνθήκες επεξεργασίας, υλικών και χρήσεων. Για τον λόγο αυτό μπορούμε μόνο να δώσουμε γενικές υποδείξεις επεξεργασίας στις πληροφορίες 
προϊόντος. Η ποιότητα της εργασίας εξαρτάται από την αντικειμενική αξιολόγηση του έργου και την επεξεργασία από τον χρήστη. Σε περίπτωση αμφιβολιών ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγχει πάντοτε 
τη συμβατότητα του προς επεξεργασία υλικού με το προϊόν Buzil σε κάποιο μη ορατό σημείο ή να ζητήσει τεχνικές συμβουλές για την εφαρμογή. Για εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία σε αυτό το ενημερωτικό υλικό 
φέρουμε ευθύνη μόνο σε περίπτωση υπαιτιότητας (από πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια). Τυχόν αξιώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί ευθύνης ελαττωματικών προϊόντων διατηρούνται ανεπηρέαστες. Με 
τις παρούσες πληροφορίες προϊόντος παύουν να ισχύουν όλες οι προηγούμενες πληροφορίες προϊόντος.

Ημερομηνία 11.03.2019

Χρήση και δοσομέτρηση
Αδιάλυτο
Ψεκάστε. Αφήστε το να δράσει για λίγο. Σκουπίστε από έξω 
προς τα μέσα με καθαρό, απορροφητικό πανί. Αφαιρέστε τις 
τσίχλες κ.ά. με μία σπάτουλα. 

Υπόδειξη
Το δοχείο βρίσκεται υπό πίεση. Προστατεύετε από την έκθεση στην ηλιακή 
ακτινοβολία και θερμοκρασίες άνω των 50 °C. Μην ψεκάζετε σε φλόγες ή 
σε πυρακτωμένα αντικείμενα. Να μην ανοίγεται μετά βίας ούτε να καίγεται. 
Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 6 μηνών μετά την πρώτη χρήση, 
αλλιώς δεν μπορούν να αποκλειστούν τεχνικά προβλήματα. Μακριά από 
παιδιά.  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΏΝ: 210 7793777.
Πριν από τη χρήση ελέγξτε τις χρωματιστές, ευαίσθητες ή βαμμένες επιφάνειες 
σε ένα μη ορατό σημείο ως προς την αντοχή των χρωμάτων. 
Τηρήστε τις οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.

Συμπληρωματικά προϊόντα
Optiflor® G 470 
Optiflor® Ex G 477 
Buz® Defoam G 478 
O Tens G 500 - Καθαριστικό γενικής χρήσης χωρίς τασιενεργές ουσίες σε 
βάση κιτρικών αλάτων, αλκαλικό

Δηλώσεις επικινδυνότητας
H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.

Περισσότερες υποδείξεις ασφαλείας θα βρείτε στο φυλλάδιο στοιχείων 
ασφαλείας του Buz® Point G 502 στο www.buzil.com.

Κωδικός προϊόντος*:
G502-0200EL
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