
 

 

 

T 560 Vario-Clean trendy 
Semleges kímélő tisztítószer 

Alkalmazási helyek A termék előnyei, tulajdonságai 

 vízálló, érzékeny felületek, anyagok és  gyorsan és nagyon hatásosan tisztít 

  padlóburkolatok napi tisztítására,  az easy-to-clean hatásnak köszönhetően csökkenti 

  mint pld.rezopál ajtók, ablakkeretek, fűtőtestek,  az újraszennyeződést 

  műanyag- és üvegfelületek, kőpadlók és padlócsempék  foltmentes száradás szárítás nélkül 

 különösen alkalmas plexiüvegre, (akril üvegre),  magas diszpergációs képesség 

  asztali linóleumra, alumíniumra és iskolatáblákra  anyagkímélő 

 problémamentesen eltávolítja a zsíros szennyeződéseket  használható nagynyomású tisztítógéppel 

   takarékos adagolást tesz lehetővé 

   bőrbarát 

   higiénikus friss trendi illat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

A pH – érték : 6 -7 

A termék színe : kék 

Csomagolóeszköz : 12 x 1 l flakon / karton 

 : 10 literes kanna 



 

 

 

T 560 Vario-Clean trendy 
Semleges kímélő tisztítószer 

 Alkalmazás és adagolás 

  
 Valamennyi vízálló padlóburkolathoz. 
  
  
  
 Valamennyi vízálló anyaghoz 
 és felülethez. 
  
  

 Kézzel: 
 50 ml / 10 l hideg vízhez. 
  
  
  
  
  
  

 Géppel: 
 Magasnyomású géppel: 
 1:5 - 1 : 10 vízzel. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fontos utasítások 

Mindig hideg vízzel használni. 
 
GISBAU kód : GU 40 
Cikkszám : T560 – 0001 
 : T560 – 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 
T560 Vario-Clean biztonságtechnikai adatlapján. 
www.buzil.com , www.sigron.hu 

Kiegészítő termékek 

Szórófejes tisztításhoz: G515 RESOClean 

Intenzív tisztításhoz: HC43 Intensivreiniger 

Oldószer tartalmú szennyeződésekhez: 
G555 CleanUp 

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

