
 

 

 

IR 44 Indumaster® intensive 
Lúgos ipari tisztítószer 

Alkalmazási helyek A termék előnyei, tulajdonságai 

 lúgálló anyagok és felületek, padlóburkolatok  intenzív szennyeződésoldó erő 

  tisztítására, ipari környezetben és műhelyekben  használható tisztító automatákban és 

 használható az élelmiszeriparban is  nagynyomású géppel is 

 oldja az erős olaj- és zsírtartalmú szennyeződéseket  élelmiszeripari területre megbízható szakvélemény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

A pH – érték : 11 – 12 

A termék színe : sárga 

Csomagolóeszköz : 12x1 l flakon/karton 

 : 10 literes kanna 

 : 200 literes többször használhatóhordó 



 

 

 

IR 44 Indumaster® intensive 
Lúgos ipari tisztítószer 

 Alkalmazás és adagolás 
  
 Iparban történő használatra. 
  
  
 Élelmiszer környezetben. 
  
  

 Lúgálló padlóburkolatra. 
  
  

 Lúgálló anyagokra és felületekre. 
  

 Kézzel: 
 100-200 ml/10 liter vízhez. 
 Tiszta vízzel átöblíteni. 

 Intenzív takarításhoz : 
 500-1000 ml/10 liter vízhez. 
 Tiszta vízzel átöblíteni. 

 Automatával: 
 200-500 ml/10 liter vízhez. 
  

 Magasnyomású géppel: 
 1:5 / 1 : 10  vízzel hígítva. 
  
  

Fontos utasítások 

Mindig hideg vízzel használni. 
Azon felületeket, amelyek élelmiszerrel közvetlenül érintkeznek, gondos öblítéssel tisztítószermentessé kell tenni. 
Automatával való használatkor a tartályokat rendszeresen ki kell tisztítani, majd átöblíteni. 
 
GISBAU kód : GG 10 
Cikkszám : IR 44 – 0001 
 : IR 44 – 0010 
 : IR 44 – 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: 

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 
IR 44 Indumaster® intensive biztonságtechnikai adatlapján. 
www.buzil.com , www.sigron.hu 

Kiegészítő termékek 

Extrém szennyeződésekre: 
IR 45 INDUMASTER®strong 
IR 47 INDUMASTER®offensive 

Gumicsíkokra: 
IR 42 INDUMASTER®forte 

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

