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Czyszczenie gruntowne
Środek do czyszczenia/pielęgnacji dywanów

BUZ® POINT G 502
Środek do usuwania plam z nawierzchni i posadzek tekstylnych

Zakres zastosowania
■	 odporne na działanie rozpuszczalników powierzchnie, dywany i 

meble tapicerowane o trwałym wybarwieniu

Zalety i właściwości produktu
■	 zabrudzenia typu guma do żucia, kleje, wosk, pasta do butów, farby 

dyspersyjne, pomadka do ust itd.

■	 Usuwa problematyczne zabrudzenia, bardzo dobre działanie 
czyszczące

■	 nie pozostawia resztek

■	 na bazie naturalnych składników

■	 wydajny w użyciu

■	 przyjemny zapach

Dane techniczne
wartość pH --
kolor produktu bezbarwny do zóltego
pojemność* 200 ml spryskiwacz

* wskazówka: należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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Czyszczenie gruntowne
Środek do czyszczenia/pielęgnacji dywanów

BUZ® POINT G 502
Środek do usuwania plam z nawierzchni i posadzek tekstylnych

Zastosowanie i dozowanie
rozpylić. pozostawić do zadziałania. zebrać za 
pomocą czystej, chłonnej szmatki w kierunku od 
zewnątrz do wewnątrz. gumę do żucia usunąć za 
pomocą szpachelki.
bez rozcieñczania

Produkty uzupełniające
optiflor® g 470 - szampon do dywanów 
optiflor® ex g 477 - Środek do gruntownego mycia dywanów, czysz-
czenie ekstrakcyjne 
Buz® defoam g 478 - neutralizator piany do zastosowania w maszy-
nach 
o Tens g 500 - Uniwersalny, lekko alkaliczny środek czyszczący 
niezawierający środków powierzchniwo czynnych

Zwroty określające zagrożenie
H222 skrajnie łatwopalny aerozol.
H315 działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując 

długotrwałe skutki.
H229 pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

szczegółowe informacje znajdziecie państwo w karcie charakterystyki 
preparatu niebezpiecznego do produktu Buz® point g 502 n uniwer-
salny środek czyszczący na stronie op www.buzil.com/g502.

numer artykułu*:
g502-0200

* wskazówka: należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

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 zamier-
zone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

data 28.10.2016

Uwaga
zbiornik znajduje się pod ciśnieniem. chronić przed promieniami 
słonecznymi i temperaturami powyżej 50°c. nie pryskać w płomień 
lub żarzące się przedmioty. Także po użyciu nie otwierać gwałtownie 
lub nie palić. produkt należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego 
użycia, w przeciwnym razie mogą pojawić się ewentualne problemy 
techniczne.
przed zastosowaniem produktu na farbowanych, wrażliwych lub lakie-
rowanych nawierzchniach należy przeprowadzić test trwałości koloru w 
mało widocznym miejscu. 
należy przestrzegać zaleceń producenta.


