
KS 21 Vario Smart 
uniwersalny zasadowy środek czyszczący 

zakres zastosowania

Do codziennej pielęgnacji materiałów oraz
nawierzchni odpornych na działanie zasad i wody.

Usuwa zabrudzenia tłuszczowo - olejowe.

zalety/właściwości produktu

dobre działanie czyszczące

właściwości dyspergujące

dane techniczne

wartość pH 12 - 13

kolor produktu niebieski

pojemość/rodzaj kanister 10 l
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KS 21 Vario Smart 
uniwersalny, zasadowy środek czyszczący 

zastosowanie i dozowanie

Do materiałów i powierzchni odpornych na 
działanie zasad i wody.

czyszczenie ręczne:
100 - 150 ml/10 l wody.

maszyna:
200 ml/10 l wody.

produkty uzupełniające
czyszczenie intensywne:

G 433 Aktiv
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znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

Xi Produkt drażniący.
R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.

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 KS 21 Vario Smart na 
stronie www.buzil.com.

numer artykułu
KS21-0010

ważne wskazówki
Zawsze używać zimnej wody.

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: TDKS21/2/13
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