
G 482 Blitz Orange
neutralny œrodek czyszcz¹cy na bazie alkoholu

zakres zastosowania

 Do codziennej pielêgnacji materia³ów, nawierzchni i 
 posadzek pod³ogowych odpornych na dzia³anie 
 wody.

  Odpowiedni do lakierowanych pod³óg 
 drewnianych, p³ytek antypoœlizgowych, gresu i 
  ceramiki, mosi¹dzu, miedzi oraz nawierzchni 
 sztucznych. Wyj¹tek stanowi szk³o akrylowe.

 Usuwa œlady po o³ówku, mazaku, d³ugopisie i kalce.

zalety/w³aœciwoœci produktu

 dobry efekt czyszcz¹cy

 wysycha szybko bez pozostawiania smug

 nadaje wysoki po³ysk

 delikatny dla materia³u

 œwie¿y zapach pomarañczy
 

dane techniczne

wartoœæ pH  6,8 - 7,2

kolor produktu  niebieski

pojemnoœæ/rodzaj 12 x butelek 1 l w kartonie

   10-litrowy kanister

                                                          200l beczka
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G 482 Blitz Orange
neutralny œrodek czyszcz¹cy na bazie alkoholu

zastosowanie i dozowanie

Do czyszczenia odpornych na dzia³anie wody 
materia³ów i posadzek pod³ogowych.

Do czyszczenia odpornych na dzia³anie wody 
nawierzchni i materia³ów.

czyszczenie rêczne:
20-50 ml/10 l zimnej wody.

znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

Brak obowi¹zku znakowania.

kod GISBAU:  GU 50

S   2 Chroniæ przed dzieæmi.
S 46 W razie po³kniêcia niezw³ocznie zasiêgnij porady 
 lekarza - poka¿ opakowanie i etykietê.

Szczegó³owe informacje znajdziecie Pañstwo w karcie 
preparatu niebezpiecznego do produktu G 482 Blitz Orange 
na stronie www.buzil.com.

numer artyku³u
G482-0001
G482-0010
   

wa¿ne wskazówki
Zawsze u¿ywaæ zimnej wody.

produkty uzupe³niaj¹ce
Wariant zapachowy:

G 481 Blitz Citro.
G 483 Blitz Tropic.
Œrodek gotowy do u¿ycia:

G 515 Reso Clean
Czyszczenie intensywne:

HC 43 Maradin
Zabrudzenia usuwalne przez rozpuszczalniki:

G 555 Clean Up

Dane zawarte w  informacjach o produktach bazuj¹ na naszych doœwiadczeniach oraz badaniach i odpowiadaj¹ naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Ró¿norodnoœæ warunków panuj¹cych w obiektach oraz cech 
materia³ów uniemo¿liwia jednak uwzglêdnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych mo¿emy podaæ jedynie ogólne wskazówki odnoœnie stosowania produktu.  Jakoœæ pracy zale¿y zatem od 
fachowej oceny obiektu dokonanej przez u¿ytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowi¹zany sprawdziæ dzia³anie produktu firmy Buzil na ukrytym kawa³ku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub 
zasiêgn¹æ porady odnoœnie techniki zastosowania.
Ponosimy odpowiedzialnoœæ za niepe³ne lub niew³aœciwe dane zawarte w naszych materia³ach informacyjnych tylko w przypadku ra¿¹cej winy (dzia³anie zamierzone lub ra¿¹ce zaniedbanie); pozosta³e roszczenia 
wynikaj¹ce z rêkojmi pozostaj¹ nienaruszone.
Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej uniewa¿niamy wszystkie poprzednie informacje techniczne .

Wersja/nr druku: TDG 482/3/14
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