
 

 

 

P 313 Planta® Soft 
Univerzális tisztítószer 

Alkalmazási helyek A termék előnyei, tulajdonságai 

 vízálló és fényes anyagok, felületek és  jó tisztítóhatás 

  padlóburkolatok napi tisztítására  gyorsan és csíkmentesen szárad 

 különösen alkalmas műanyag- és üvegfelületekre  ragyogó fényt képez 

 használható fényes kő- és csempepadlókra  környezetbarát 

 használható élelmiszer környezetben, mint pld.  használható takarítógépekben 

  nagykonyhák , gasztronómia  biztonsági értékelések élelmiszer környezetre 

 

 

 

 Az öko címkékről információkat az alábbi internetes oldalon talál:

 www.umweltzeichen.at, http://ec.europa.eu/environment/ecolabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

A pH – érték : 7 

A termék színe : kék 

Csomagolóeszköz : 12x1 l flakon/karton 

 : 10 literes kanna 

http://www.umweltzeichen.at/
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel


 

 

 

P 313 Planta® Soft 
Univerzális tisztítószer 

 Alkalmazás és adagolás 

  
 Vízálló padlóburkolatokra. 
  
  
  
 Vízálló anyagokra és felületekre. 
  
  
  
 Alaptisztítás: 
 20-40 ml / 10 liter vízhez. 
  
  

 50 ml / 10 liter vízhez. 
  
  

 Automatákhoz: 
 50 ml / 10 liter vízhez. 
  
  
 
 
 
 
 
 

Fontos utasítások 
Mindig hideg vízzel használni. 
A helyes adagolás költséget takarít meg és kíméli a környezetet. 
Gyermekektől távol tartandó. 
Más tisztítószerrel nem keverhető. 
 
GISBAU kód : GU 50 
Cikkszám : P313 – 0001 
 : P313 – 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. 

Kiegészítő termékek 

A Planta család termékei: 

 P311 Planta®Orange 

 P312 Planta®Lemon 

 P314 Planta®Aloe 

 P315 Planta®Cleen 

 P316 Planta® Clear 
 P317 Planta® Lotion 
 P318 Planta® View 

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 
P312 Planta® Lemon biztonságtechnikai adatlapján. 
www.buzil.com , www.sigron.hu 

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

