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Πεδίο χρήσης
■	 Όλες οι ανθεκτικές στο νερό επιφάνειες και επιστρώσεις δαπέδου

■	 Μεγάλες κουζίνες, γαστρονομία και βιομηχανία τροφίμων

Πλεονεκτήματα/ιδιότητες προϊόντος
■	 Με οικολογική πιστοποίηση

■	 ελαφρώς αλκαλικό

■	 με άρωμα πορτοκαλιού

■	 κορυφαία απορρυπαντική απόδοση

■	 ειδικά για ακαθαρσίες με λάδι ή λίπος

■	 Εγκεκριμένο για τρόφιμα

 
DE/020/447

Πληροφορίες για τα οικολογικά σήματα υπάρχουν στην ενότητα:  
www.umweltzeichen.at, www.ecolabel.eu

Τεχνικά στοιχεία
Τιμή pH 10
Χρώμα προϊόντος κίτρινο
Συσκευασία* 1 l Φιάλη

10 l Κάνιστρο
Συστατικά στοιχεία 
κατά INCI

AQUA, POTASSIUM ALKYLAMINE CAR-
BOXYLATE, DECETH-8, SODIUM CITRATE, 
HYDROXYETHYLCELLULOSE, PARFUM, 
PHENOXYETHANOL, ALCOHOLS ETHOXYLA-
TED PROPOXYLATED, COLORANT, 
BENZISOTHIAZOLINONE

* 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. Ωστόσο, 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. Ή 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.

Ήμερομηνία 20.10.2021

Χρήση και δοσομέτρηση 
Καθαρισμός συντήρησης:
20 - 50 ml / 10 l νερού*

*Δοσολογία σύμφωνα με τα κριτήρια οικολογικού σήματος 
της ΕΕ: 
Ελαφρές ακαθαρσίες: 20 ml / 10 l
συνήθεις ακαθαρσίες: 50 ml / 10 l. 
Διατίθενται δοσολογικά βοηθήματα κατόπιν αιτήματος.

Καθαρισμός συντήρησης:
20 - 50 ml / 10 l νερού 

Καθαρισμός με μηχάνημα:
50 ml / 10 l νερού 

Υπόδειξη
1 l-δοχείο μπορεί να ξαναπληρωθεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί. 
Χρησιμοποιείτε πάντοτε κρύο νερό. Δεν είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό 
ακρυλικού γυαλιού. Ή σωστή δοσολογία περιορίζει το κόστος και προστατεύει 
το περιβάλλον. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να μην αναμιγνύεται 
με άλλα απορρυπαντικά. Όταν χρησιμοποιείται σε αυτόματα μηχανήματα, 
θα πρέπει να καθαρίζονται και να ξεπλένονται τακτικά οι δεξαμενές. Οι 
αλλοιώσεις και διαφοροποιήσεις χρώματος δεν έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα 
του προϊόντος. Μακριά από παιδιά. ΤΉΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΉΛΉΤΉΡΙΑΣΕΩΝ: 210 
7793777.

Δηλώσεις επικινδυνότητας
δεν απαιτείται χαρακτηρισμός

Περισσότερες υποδείξεις ασφαλείας θα βρείτε στο φυλλάδιο στοιχείων 
ασφαλείας του Planta® Orange P 311 στο www.buzil.com.

Κωδικός GISBAU: GU 40

Κωδικός προϊόντος*:
P311-0001RA
P311-0010RA
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