
 

 

 

G 502 Buz®-Point 
Folteltávolító textil bevonatokra és felületekre 

Alkalmazási helyek A termék előnyei, tulajdonságai 

 folteltávolító valamennyi oldószer álló  problémamegoldó 

  és színtartó textilburkolatra, szőnyegre  nagyon jó tisztítóhatás 

  és kárpitos bútorra  maradvány nélküli 

 eltávolítja a vízzel nem oldható  természetes alapanyag tartalmú folteltávolító erő 

  szennyeződéseket  takarékos a használatban 

 eltávolítja a rágógumit, ragasztót, lakkot  kellemes illatú 

  kátrányt, bitument, cipőkrémet, indigót, 

  tintát, gyertyaviaszt, olajt és zsírt 

 könnyen eltávolítja a matrica maradványokat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

A pH – érték : n.a. 

A termék színe : színtelen 

Csomagolóeszköz : 12 x 200 ml nyomástartó flakon/karton 



 

 

 

G 502 Buz®-Point 
 Folteltávolító textil bevonatokra és felületekre 

 Alkalmazás és adagolás 

  
 Oldószerálló és színtartó 
 textilfelületekre, szőnyegekre  
 és kárpitos bútorokra. 
  
  
  

 Kézzel : 

 Hígítás nélkül használni. 
 Felpermetezni, kis ideig hagyni kell 
 hatni. Egy tiszta, szívóképes kendővel 
 kívülről befelé felitatni. 
 Rágógumit egy spatulával felszedni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontos utasítások 
Színes, érzékeny és lakkozott felületek színtartósságát 
egy nem feltűnő helyen meg kell vizsgálni 
a termék használata előtt. 
 A gyártó tisztításra vonatkozó utasításait be kell tartani. 
 
GISBAU kód : GT 0 
Cikkszám : G502 – 0200 
 
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: 

R 12 Fokozottan tűzveszélyes. 

R 38 Bőrizgató hatású. 

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet 

 okozhat.(szenzibilizáló hatású lehet). 

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi 

környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. 

S 23 A keletkező gázt, füstöt, gőzt, permetet nem szabad 
belélegezni. 

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

azonnal le kell mosni. 

S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. 

S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható 

Tartalmaz: d-Limonén. Hajtógáz: bután, propán 

A palack nyomás alatt áll. 

Napsugárzástól és 50 ° C feletti hőmérséklettől óvni kell. 

Használat után sem nyitható fel erőszakkal, 

nem dobható tűzbe  

Nem szórható lángra vagy izzó felületre. 
Gyermekektől elzárva tartandó. 

További biztonsági utasításokat nézze meg a 

G502 BUZ – Point biztonságtechnikai adatlapján. 

www.buzil.com , www.sigron.hu 

Kiegészítő termékek 

Nagy felületű textilburkolatokhoz  : G470 Optiflor® 
 : G466 Optiflor® Ex 

Hurkolt pedes eljárához: G500 O-tens 

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

