
T 464 Bucasan® Trendy
środek do pielęgnacji sanitariatów na bazie kwasu amidosulfonowego

zakres zastosowania

 Do codziennego czyszczenia wilgotnych  
              nawierzchni.

 Stosowany do wszystkich materiałów i    
            nawierzchni odpornych na działanie kwasów, 
                takich jak np. płytki, umywalki i WC.

Odpowiedni szczególnie do porcelany 
                sanitarnej, nawierzchni z chromu i stali 
                nierdzewnej, płytek ściennych i podłogowych.

Bez problemu rozpuszcza wapń, zabrudzenia i 
                resztki mydła.

zalety/właściwości produktu

silne działanie czyszczące

bezsmugowy połysk bez dosuszania dzięki 
               efektowi skraplania

odpowiedni do zastosowania z wytwornicą 
               piany lub z maszyną jednotarczową

nadaje pomieszczeniu przyjemny, higieniczny 
zapach trendy

               ujęty na liście RK
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dane techniczne

wartość pH 0,5 - 1

kolor produktu czerwony

pojemność/rodzaj 12 x 1 l butelek w kartonie

kanister 10 l
200 l



środek do pielęgnacji sanitariatów na bazie kwasu amidosulfonowego 

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

kod GISBAU: GS 20

S 2 Chronić przed dziećmi.
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 

ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą 

ilością wody.
S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady 

lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie 
preparatu niebezpiecznego do produktu  T 464 Bucasan® 
Trendy na stronie www.buzil.com.

numer artykułu:
T464-0001
T464-0010
T 464-0200

ważne wskazówki
Zawsze używać zimnej wody.
Nie używać na kamieniach naturalnych zawierających wapień 
jak np. marmur, płyty Solnhofer, trawertyn, wapień muszlowy.
Nie używać na aluminium, nawierzchniach lakierowanych i 
szkle akrylowym.

zastosowanie i dozowanie

Do wszystkich pomieszczeń wilgotnych i w 
sanitariatach.

czyszczenie ręczne:
WC, pisuary:
stosować bez rozcieńczania.
sanitariaty:
20-50 ml/10 l wody.

maszyna: 
maszyna jednotarczowa:
200 ml - 1 l/10 l wody.

wytwornica piany:
1:5 do 1:10 z wodą

produkty uzupełniające
W przypadku mocnych zabrudzeń w sanitariatach:

®G 460 Bucalex .

Specjalnie do WC/pisuarów:

G 465 Wc Cleaner.

W obszarach występowania miękkiej wody:

G 468 Bucal.  

Do odświeżania powietrza:

G 569 buz ® Fresh.

Działanie dezynfekujące:

G 587 Budenat® Azid.

®Przed zastosowaniem T 464 Bucasan  Trendy należy zwilżyć 
nawierzchnię zimną wodą. Zawsze spłukiwać zimną wodą.

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: TDT464/2/13
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