
 

 

 

G 424 Wach- und Polymerlöser 
Viasz és polimer oldószer 

Alkalmazási helyek A termék előnyei, tulajdonságai 

 lúg- és vízálló keménypadló burkolatok  intenzív filmoldó erő 

  PVC, kő (nem polírozott), klinker- és  erősen lúgos problémamegoldó 

  kerámialapok alaptisztítására  kiváló nedvesítő képesség 

 feloldja a makacs szennyeződéseket,  csekély csúszásveszély 

  lerakódásokat és az extrém bevonatokat  alkalmazható takarítógépekben is (enyhén habzó) 

   kellemes illat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

A pH – érték : 13,5 – 14 

A termék színe : sötét sárga 

Csomagolóeszköz : 10 literes kanna 



 

 

 

G 424 Wach- und Polymerlöser 
Viasz és polimer oldószer 

 Alkalmazás és adagolás 

  

 Lúg- és vízálló kemény 
 padlóburkolatok alaptisztítása. 
  

 1 – 3 l /10 liter víz 
 Az oldatot a padlón szétosztani, 
 kb.10 percig hagyni kell hatni a szert. 
 Nem szabad megszáradnia. 
  
  
  

 Ezután egytárcsás géppel vagy 
 automatával a megfelelő pedet 
 használva alap tisztítani. 
  
  
  
 A szennyes folyadékot fel kell szedni. 
 Ezután a padlót tiszta vízzel 
 bőségesen átöblíteni. 
  
  
  
  
  
  

Fontos utasítások 

Nem alkalmas lúgérzékeny padlóburkolatokhoz, 
mint pld. linóleum, kaucsuk, nyílt fa, parafa, mészkő, márvány és  terrazzo. 

 

 

GISBAU kód : GG 50 
Cikkszám : G424 - 0010 
 
A termékinformációinkban szereplő adatok tapasztalatainkon és gondos kutatásainkon alapulnak és megfelelnek a mai tudásszintünknek. Különböző 
felhasználási helyi- és anyag- körülményeket nem tudunk egyenként megvizsgálni és befolyásolni. Ezért termékismertetőinkben csak általános felhasználási 
tanácsokat adhatunk. A munka minősége ezért függ a felhasználó objektum felismerési szakértelmétől és munkájától. A felhasználó bizonytalanság esetén 
köteles a kezelendő felület egy nem feltűnő részén kipróbálni a Buzil terméket vagy pedig előzetesen szakértői tanácsot kérni. Felelősséget csak az 
információs anyagunkban előforduló nem teljes vagy helytelen adatok durva hibáiért vállalunk (szándékosan vagy hanyagságból eredő). A 
termékfelelősséggel kapcsolatos valamennyi igény érintetlen marad. Ezzel a termékismertetővel valamennyi korábbi ismertető elveszti hatályosságát. 

Kiegészítő termékek 

A CORRIDOR®rendszer bevonószerei. 

Figyelmeztetések és biztonsági tanácsok 
az EU irányvonalak szerint: 

Xi Irritáló 

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

S 26 Ha a szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni 

és orvoshoz kell fordulni. 

S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel és szappannal 

azonnal le kell mosni. 

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni 

a csomagoló burkolatot és a címkét az orvosnak 

meg kell mutatni. 

További biztonsági utasításokat nézze meg a 

G424 Wachs- und Polymerlöser biztonságtechnikai 

adatlapján. www.buzil.com , www.sigron.hu 

http://www.buzil.com/
http://www.sigron.hu/

