
 

 

 

G 460 BUCALEX® 
Foszforsav alapú viszkózus szaniter alaptisztító szer 

Alkalmazási helyek A termék előnyei, tulajdonságai 

 makacs szennyeződések eltávolítására  erőteljes, gyors tisztítóhatás 

  szaniter helyiségekben  nagyon jó vízkő- és zsíroldó hatás 

 használható valamennyi vízálló felületen és  a viszkozitása jó tapadást és hosszú hatásidőt tesz 

  anyagon mindenféle vizes helyiségben  lehetővé függőleges felületeken mint pld. csempék 

 különösen alkalmas szaniter helyiségek porcelán  használható egytárcsás súrológéppel is 

  tárgyaira, króm és nemesacél felületeire  RK – listázott 

 gond nélkül eltávolítja az olyan extrém  Önorm B5105 

  szennyeződéseket mint pld. vízkő, rozsda 

  kazánkő– és piszok, zsír- és szappanmaradványok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

A pH – érték : 0,2 - 1 

A termék színe : piros 

Csomagolóeszköz : 12 x 1 literes flakon/karton 

  10 literes kanna 

 : Különleges kiszerelés rendelésre 



 

 

 

G 460 BUCALEX® 
Foszforsav alapú viszkoz szaniter alaptisztító szer 

 Alkalmazás és adagolás 

  

 Valamennyi vizes és  
 szaniter helyisében. 
  
  
 Manuális takarításhoz 
 100 ml / 10 l vízhez 
  
  

 Alaptisztítás: 
 1 l / 10 l vízhez 
  
  
 Gépi használathoz: 
 Egytárcsás géphez 
 100 ml –től  1 liter-/ 10 liter vízig 
  
 Habpisztollyal: 
 1:5 - 1:10 ig vízzel 
 A felületet a G 464 használata előtt 
 hideg vízzel be kell nedvesíteni. 
 Hideg vízzel mindig után öblíteni. 
  

Fontos utasítások 

Mindig hideg vízzel használni. 
Mészkötésű műköveken nem használható mint pld. 
márvány, solnhoffer lemezek, Travertin, kagylós mészkő. 
Nem használható továbbá alumíniumon, lakkozott felületeken és akrilüvegen. 
Nem használható olyan anyagokon amelyeknek a zománcozása vagy a felületének a krómozása sérült. 
Műanyagon és armatúrákon való használata előtt a gyártó utasításait feltétlenül el kell olvasni. 
Klórtartalmú szerekkel együtt nem használható 
 
GISBAU kód : GS 80 
Cikkszám : G460 – 0001 
 : G460 – 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. 

Figyelmeztetések és biztonsági tanácsok 
az EU irányvonalak szerint: 

C Maró. 

R 34 Égési sérüléseket okoz. 

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 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt, 

szem- és arcvédőt kell viselni. 

S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell 

fordulni, a csomagoló burkolatot és a címkét az orvosnak 

meg kell mutatni. 

További biztonsági utasításokat nézze meg a 

G460 Bucalex® biztonságtechnikai adatlapján. 

www.buzil.com , www.sigron.hu 

Kiegészítő termékek 

Extrém erő szennyeződésekre mint pld WC-kben, 
piszoárokban: G465 WC – Reiniger 
Napi takarításhoz: T 464 Bucasan® trendy 
Légfissítéshez: buz fresh® Raumdeo G 569 

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

