
G 490 Erol®
specjalistyczny środek o zasadowym pH 

do czyszczenia mikroporowatych nawierzchni

dane techniczne

wartość pH 12 - 13

kolor produktu jasno-żółty

pojemność/rodzaj 12 x 1 l butelek w kartonie

10 l kanister
Na żądanie pojemności niestandardowe.

zakres zastosowania

Do pielęgnacji, czyszczenia gruntownego i 
intensywnego nawierzchni mikroporowatych 
odpornych na działanie zasad.

Szczególnie odpowiedni do kamionki i płytek 
antypoślizgowych.

Rozpuszcza zabrudzenia olejowo - tłuszczowe.

zalety/ właściwości produktu

spontaniczna siła rozpuszczania brudu, 
dogłębne doczyszczenie porów

doskonała zdolność nawilżania powierzchni

                niskopieniący

                odpowiedni do stosowania w automatach myjących

                razem z kwaśnym środkiem czyszczącym                      
®G 491 EROLcid  w systemie zapewnia 

perfekcyjny efekt czyszczący

               znajduje się na liście RK
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G 490 Erol®
specjalistyczny środek o zasadowym pH 
do czyszczenia mikroporowatych nawierzchni

zastosowanie i dozowanie

Do wszystkich nawierzchni odpornych na 
działanie wody i zasad.

Pielęgnacja:
50 - 100 ml/10 l wody.

Czyszczenie intensywne:
500 - 1000 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne:
1 - 3 l /10 l wody

Automat:
100 -200 ml/10 l wody.

produkty uzupełniające
Do czyszczenia gruntownego/środek kwaśny:

®G 491 Erolcid 
Do pielęgnacji/neutralne pH:

G 500 O Tens
G 481 Blitz Citro
G 482 Blitz Orange
G 483 Blitz Tropic
Do pielęgnacji/środek kwaśny (naloty wapienne):

® G 463 Bucasan Clear
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Czyszczenie gruntowne należy przeprowadzić w 
następujących etapach:
Pozostawić roztwór produktu na 5 - 10 minut do zadziałania. 
Przetrzeć posadzkę podłogową za pomocą szorowarki 
jednotarczowej używając padu z mikrofazy.
Następnie odessać brudny roztwór.
Spłukać zimną wodą.

ważne wskazówki
Zawsze używać zimnej wody!
Dla uzyskania lepszego efektu zalecamy stosowanie 
materiałów z mikrofazy. Przy niższej temperaturze niż 
pokojowa mogą wystąpić osady w produkcie, które można 
usunąć przy pomocy podwyższenia temperatury. Nie zostaje 
jednakże utracona jakość produktu.

Przy użyciu maszyn czyszczących regularnie myć i płukać 
zbiorniki.

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

Xi Produkt drażniący.
R 36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i 

skórę.
S   2 Chronić przed dziećmi.
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 

ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą 

ilością wody.
S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady 

lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie 
charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu  

®G 490 Erol  na stronie www.buzil.com.

numer artykułu
G490-0001
G490-0010

Dane zawarte w  informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech 
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu.  Jakość pracy zależy zatem od 
fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub 
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.
Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia 
wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.
Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne .

Wersja/nr druku: TDG490/2/13
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