
 

 

 

G 477 Optiflor®Ex 
Extrakciós tisztítószer 

Alkalmazási helyek A termék előnyei, tulajdonságai 

 színtartó és vízálló natúr és szintetikus  anyagkímélően és szálmélységig oldja a piszkot 

  textilbevonatok, szőnyegek és kárpitos  megakadályozza a gyors újrapiszkolódást 

  bútorok alaptisztításához  enyhén habzó 

 alkalmas hurkolt szálas pad-es eljáráshoz  pH semleges 

   optikai fehérítő mentes 

   alkalmas extrakciós gépekhez 

   takarékos a használatban 

   kellemes illat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

A pH – érték : 6,5 - 7,5 

A termék színe : fehér 

Csomagolóeszköz : 12 x 1 literes flakon/karton 

 : 10 literes kanna 



 

 

 

G 477 Optiflor®Ex 
Extrakciós tisztítószer 

 Alkalmazás és adagolás 

 Színtartó és vízálló natúr és szintetikus 
 textilbevonatokhoz, szőnyegekhez, 
 kárpitos bútorokhoz. 

 Előkezelés: 
  Oldat : 1:3 - 1:10, kb. 5-15 perc 
 hatásidő, majd tiszta vízzel 
 extrahálni. 

 Tisztítás: 
  
 Kézzel: 
 Vízzel oldható foltok eltávolítása: 
 100 ml - 1 l liter vízhez, 
 Egy kendővel szárazra itatni. 

 Géppel: 
 100 ml - 1 l / 10 liter vízhez, 
 a szennyeződéstől függően, 
 Tiszta vízzel átöblíteni 

 Hurkolt pedes eljáráshoz: 
 1 : 6 arányú oldatot a burkolaton 
 szétpermetezni, majd hurkolt 
 peddel átdolgozni 
  

Fontos utasítások 

Mindig hideg vízzel használni. 
A textilburkolatot nem átáztatni. 
Használata előtt a színtartósságot a felület egy nem feltűnő részén kipróbálni. 
A fagytól óvni kell. 
 
 
GISBAU kód : GT 10 
Cikkszám : G477 – 0001 
 : G477 – 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: 

Nincs jelölési kötelezettség 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

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 

G477 Optiflor®Ex biztonságtechnikai adatlapján. 

www.buzil.com , www.sigron.hu 

Kiegészítő termékek 

Samponozáshoz: G 470 Optiflor® 

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

