
 

 

 

T 464 Bucasan® trendy 
Amidoszulfonsav alapú szaniter napi tisztítószer 

Alkalmazási helyek A termék előnyei, tulajdonságai 

 valamennyi vizes helyiség napi takarítására  erőteljes tisztítóhatás 

 valamennyi saválló anyagon és felületen használható,  foltmentes fény után szárítás nélkül a lepergető 

  mint pld. csempék, mosdókagylók,WC-k  hatásnak köszönhetően 

 különösen alkalmas szaniter porcelánokra, króm és  használható habpisztollyal és egytárcsás géppel 

  nemesacél felületekre, fali- és padlócsempékre  higiénikus friss trendi illat 

 gond nélkül oldja a vízkövet, a szennyeződéseket és  RK listázott 

  a szappanmaradványokat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

A pH – érték : 0.5 – 1 

A termék színe : piros 

Csomagolóeszköz : 12 x 1 l flakon/karton 

 : 10 literes kanna 

 : 200 liter 



 

 

 

T 464 Bucasan® trendy 
Amidoszulfonsav alapú szaniter napi tisztítószer 

 Alkalmazás és adagolás 

 Valamennyi vizes és szaniter 
 helyiségben. 
  
 Kézzel: 
 WC-ben és piszoárban: 
 Higítás nélkül használni. 
 Szaniter felületeken: 
 20 - 50 ml / 10 liter vízhez. 
  
  
  
  
  
 Géppel: 
 Egytárcsás géppel: 
 200 ml – 1 l / 10 liter vízhez. 
  
  
 Habpisztollyal: 
 1:5 - 1:10 arányban vízzel. 
  
 
A felületeket a T 464 BUCASAN trendy használata előtt 
hideg vízzel előnedve síteni majd átöblíteni. 
 
 

Fontos utasítások 

Mindig hideg vízzel használni. 
Mészkötésű natúrkövekre mint pld. márvány, solnhoffer-táblák, travertin, kagylós, mészkövek,alumínium, akril 
üveg és lakkozottfelületekre nem használható. 
 
GISBAU kód : GS 50 
Cikkszám : T464 – 0001 
 : T464 – 0010 
 : T464 – 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 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 
T464 BUCASAN®trendy biztonságtechnikai adatlapján. 
www.buzil.com , www.sigron.hu 

Kiegészítő termékek 

Nagyon erős szennyeződésekre szaniter helyeken: 
G 460 BUCALEX 

Kifejezetten WC-k be/piszoárokba: 
G465 WC-Reiniger 

Kifejezetten lágyvizes környéken: G 452 KeimEx 

Légfrissítésre: Buz fresh Raumdeo G 569 

Fertőtlenítő hatással: G587 BUDENAT®acid 

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

