
G 502 Buz® Point
środek do usuwania plam z nawierzchni i posadzek tekstylnych

zakres zastosowania

Do odplamiania wszystkich, odpornych na 
działanie rozpuszczalników nawierzchni 
tekstylnych, dywanów oraz mebli tapicerowanych o 
trwałym kolorze.

Usuwa zabrudzenia nierozpuszczalne w wodzie. 

Usuwa gumę do żucia, kleje, lakier, smołę i 
bitumen, tusz z kopiarki i pieczątek, wosk ze świec.

Bez problemu usuwa resztki etykiet.

zalety/ właściwości produktu

usuwa problematyczne zabrudzenia

bardzo dobre działanie czyszczące

nie pozostawia resztek

na bazie naturalnych składników

wydajny w użyciu

przyjemny zapach

dane techniczne

wartość pH nie dotyczy

kolor produktu bezbarwny

pojemność/rodzaj 12 x 200 ml opakowań w sprayu w 

kartonie
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G 502 Buz® Point

zastosowanie i dozowanie

Do odpornych na działanie wody wykładzin 
tekstylnych o trwałych kolorach, z włosia 
naturalnego i sztucznego, do dywanów i mebli 
tapicerowanych.

mycie ręczne:
Stosować bez rozcieńczania.
Rozpylić. Pozostawić do zadziałania. Zebrać za 
pomocą czystej, chłonnej szmatki w kierunku od 
zewnątrz do wewnątrz.
Gumę do żucia usunąć za pomocą szpachelki.

znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

kod GISBAU: GT 0

R12 Produkt skrajnie łatwopalny.
R38         

S 16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - 
nie palić tytoniu.

S 23 Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.
S 28 Zanieczyszczona skórę natychmiast przemyć dużą 

ilością wody.

S 51        Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach.

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami 
słonecznymi i temperaturą powyżej 50°C. Również po 
zużyciu nie otwierać gwałtownie ani nie spalać. Nie 
rozpryskiwać w kierunku ognia lub rozżarzonych 
przedmiotów. Trzymać z dala od dzieci.

Działa drażniąco na skórę.
R43         Może powodować uczulenie w kontakcie      
                ze skórą.
R50/53  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne./Może 
               powodować długo utrzymujące się niekorzystne 
               zmiany w środowisku wodnym.

S 37        Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

ważne wskazówki
Przed zastosowaniem produktu na farbowanych, wrażliwych 
lub lakierowanych nawierzchniach należy przeprowadzić test 
trwałości koloru w mało widocznym miejscu. Należy 
przestrzegać zaleceń producenta.

produkty uzupełniające
Do czyszczenia dużych powierzchni tekstylnych:

® G 470 Optiflor  
®G 477 Optiflor  Ex 

z bonetem bawełnianym:
G 500 O Tens

środek do usuwania plam z nawierzchni i posadzek tekstylnych

Dane zawarte w  informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech 
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu.  Jakość pracy zależy zatem od 
fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub 
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.
Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia 
wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.
Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Wersja/nr druku: TDG502/2/13
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