
odświeżacz powietrza

dane techniczne

wartość pH 6,5 - 7,8

kolor produktu bezbarwny

pojemność/rodzaj 12 x 500 ml butelek w kartonie

10 l kanister

zakres zastosowania

toalety, przebieralnie, obiekty sportowe lub 
gastronomiczne. 

Do odświeżania powietrza w pomieszczeniach typu 

zalety/ właściwości produktu

e

                długotrwałe działanie

stosowany w urządzeniach klimatyzacyjnych

nie plami

produkt gotowy do użycia

rozpylacz bez gazu wytłaczającego

nadaje przyjemny, l śny zapach
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G 569 Buz® Fresh   



G 569 Buz® Fresh
odświeżacz powietrza

zastosowanie i dozowanie
Do odświeżania powietrza.

Stosować bez rozcieńczania w dowolnej ilości w 
wybranym pomieszczeniu.

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

Brak obowiązku oznakowania.

S 2 Chronić przed dziećmi.
S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady 

lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie 
charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu         
G 569 Buz® Fresh na stronie www.buzil.com.

kod GISBAU: GS 0

numer artykułu:
G569-0500
G569-0010
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ważne wskazówki
Przy składowaniu w temperaturze  pokojowej lub wyższej 
może dojść do zmiany zabarwienia produktu na kolor 
ciemniejszy, co nie ma jednak żadnego wpływu na jakość 
środka!

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: TDG569/2/13


	Strona 1
	Strona 2

