
 

 

 

G 465 WC- Reiniger 
Sósav bázisú viszkózus WC-tisztítószer 

Alkalmazási helyek A termék előnyei, tulajdonságai 

 sósaválló WC– kagylók és piszoárok alaptisztítására  nagyhatású problémamegoldó extrém 

 oldja a makacs víz-, húgy- és  kazánkő,  szennyeződésekre 

  valamint a rozsda lerakódásokat  átalakítja és feloldja még a makacs  

   szennyeződéseket is 

   viszkozitása jó tapadást tesz lehetővé a WC 

   kagylóban és a piszoárban, ezáltal hosszabb 

   hatásidő 

   kellemes illat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

A pH – érték : 0 

A termék színe : piros 

Csomagolóeszköz : 12 x 1 literes flakon/karton 

 : 10 literes kanna 

 : különleges kiszerelés rendelésre 



 

 

 

G 465 WC- Reiniger 
Sósav bázisú viszkóz WC-tisztítótesz 

 Alkalmazás és adagolás 

  
 WC kagylók és piszoárok 
 alaptisztítására. 
  

 Kézzel: 
 50ml / 10 l víz –szennyeződéstől 
 függően teljes töménységig. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontos utasítások 

Mindig hideg vízzel használni. 
Nem használható mészkötésű natúrkövekre, mint pld. márvány, solnhofer lemezek, travertin, kagylós mészkő. 
Nem használható alumíniumra, lakkozott felületekre és akril üvegre. 
Műanyagokon és armatúrákon történő használatkor a gyártó utasításait figyelembe kell venni. 
Klórtartalmú tisztítószerekkel keverni vagy azokkal együtt használni nem szabad. 
 
GISBAU kód : GS 70 
Cikkszám : G465 - 0001 
 : G465 - 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 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

S 26 Ha 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 

G465 WC-Reiniger biztonságtechnikai adatlapján. 

www.buzil.com , www.sigron.hu 

Kiegészítő termékek 

Napi takarításhoz: 
T464 Bucasan® trendy 

Különösen lágyvizes helyeken: 
T560 Vario-Clean trendy 

Légfrissítéséhez: 
buz fresh® Raumdeo G 569 

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

