
 

 

 

G 461 BUZ®-Contracalc 
Foszforsav bázisú folyékony vízkőoldó- és alaptisztító szer 

Alkalmazási helyek A termék előnyei, tulajdonságai 

 szaniter és fürdő helyiségek,  spontán tisztítóhatás 

  élelmiszerkörnyezetek alaptisztításához  sokoldalú problémamegoldó nagyon erős 

 használható valamennyi saválló anyagon  vízkőoldó hatással 

  és felületen, vizes helyiségekben  használható habpisztollyal is, így a nemkívánt 

 Ideális elvízkövesedett nemesacél felületek  permetképződésre nem kerül sor 

  alaptisztításához  használható nagynyomású és egytárcsás gépekben 

 nagyon alkalmas őrölt gránitpadló- és biztonsági  használható élelmiszerfeldolgozókban is 

  járólapok alap- és intenzív tisztítására  RK – listázott 

 használható készülékek vízkőtelenítésére  illatanyag nélküli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

A pH – érték : < 1 

A termék színe : színtelen 

Csomagolóeszköz : 12 x 1 literes flakon/karton 

  10 literes kanna 

 : különleges kiszerelés rendelésre 



 

 

 

G 461 BUZ®-Contracalc 
Foszforsav bázisú folyékony vízkőoldó- és alaptisztító szer 

 Alkalmazás és adagolás 

 Valamennyi vizes és szaniter 
 helyiségben. 

  

 Valamennyi saválló padló burkolatra. 

  
 Kézzel: 
 Napi takarításhoz : 100ml/10 l vízhez 
 Alaptisztításhoz: 1 l /10 l vízhez 

 Készülékek vízkőtelenítéséhez: 
 250ml/1 l vízhez 

 Géppel: 

 Egytárcsás súrológéppel : 
 200ml – 1 l / 10 vízhez 

  

 Nagynyomású géphez: 
 1:5 - 1:10 arányban vízzel 

  

 Habpisztollyal : 
 1:5 - 1:10 arányban vízzel 

  

Fontos utasítások 
Mindig hideg vízzel használni. 
Nem használható mészkötésű natúrkövekhez, mint pld. márvány, solnhoffer lemezek, travertin, kagylós mészkő. 
Nem használható alumíniumra, lakkozott felületekre és akril üvegre. 
Nem használható olyan anyagokon, amelyeknek a zománcozott vagy krómozott felülete sérült. 
Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületeket a termék maradványaitól alapos öblítéssel meg kell tisztítani. 
Műanyagokon és armatúrákon való használatakor a gyártó utasításait figyelembe kell venni. 
Klórtartalmú szerekkel nem keverhető. Készülékek vízkőtelenítésekor a gyártó utasításait be kell tartani. 

GISBAU kód : GS 50 
Cikkszám : G461 - 0001 
 : G461 - 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: 

Xi Irritáló. 

R 38 Bőrizgató hatású. 

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 

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 39 Megfelelő szem- és arcvédőt kell viselni. 

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 

G461 BUZ®-Contracalc  biztonságtechnikai adatlapján. 

www.buzil.com , www.sigron.hu 

Kiegészítő termékek 

Napi takarításhoz: T464 Bucasan® trendy 

Légfrissítésre: buz fresh® Raumdeo G 569 

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

