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Czyszczenie bieżące
Środek myjąCo-pielęgnująCy

UNIBUZ G 235
Środek myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów rozupuszczalnych w wodzie

Zakres zastosowania
■	 posadzki odporne na działanie wody, np. z granitu, marmuru, 

wyrobu betonowego o obrobionej powierzchni

Zalety i właściwości produktu
■	 na bazie wodorozcieńczalnych polimerów

■	 do uniwersalnego zastosowania

■	 jednocześnie czyści i pielęgnuje

■	 Wysycha szybko, nie pozostawiając smug

■	 jedwabisto matowy połysk, bez warstw

■	 do zastosowania w automatach myjących

■	 Świeży zapach

Dane techniczne
Wartość pH 7
kolor produktu zielony
pojemność* 1 l butelka 

10 l kanister 
40 ml saszetek

Składniki zgodnie 
z inCi

AQuA, eTHAnolAmine, AlCoHolS eTHoXylA-
Ted propoXylATed, lAureTH-2, Sodium Sul-
FATe, mek, BuTylpHenyl meTHylpropionAl, 
ppg-2 meTHyl eTHer, dieTHylHeXyl mAleATe, 
BenZyl AlCoHol, linAlool, AlCoHol, HeXyl 
CinnAmAl, CiTronellol, CoumArin, Cinne-
myl AlCoHol, meTHyliSoTHiAZolinone, Ben-
ZiSoTHiAZolinon, Sodium lAuryl SulFATe, 
Sodium lAureTH SulFATe, dimeTHiCone, 
ColorAnT, TrideCeTH-5, meTHylCHloroiSo-
THiAZolinone, eTHoXydiglyCol, deCeTH-8, 
polyCArBoXylATe, dieTHylHeXyl Sodium 
SulFoSuCCinATe, polyACrylATe, pArFum

* Wskazówka: należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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Czyszczenie bieżące
Środek myjąCo-pielęgnująCy

UNIBUZ G 235
Środek myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów rozupuszczalnych w wodzie

Zastosowanie i dozowanie

Czyszczenie bieżące:
50 ml / 10 l wody

Automat:
50 - 150 ml / 10 l wody

Uwaga
używać zawsze zimnej wody.
przy używaniu maszyn czyszczących regularnie myć i płukać zbiorniki.

Produkty uzupełniające
Corridor® matt S 737 - matowa dyspersja 
Corridor® Crystal S 735 - nabłyszczająca dyspersja wielofunkcyjna 
Corridor® glorin S 734 - dyspersja samonabłyszczająca 
Sunglorin g 145 - emulsja samonabłyszczająca 
roca dispers r 200 - pielęgnacja i zabezpieczenie posadzek kamien-
nych 
Corridor® jewel S 741 - Wyjątkowo odporna dyspersja ochronna

Zwroty określające zagrożenie
brak obowiązku klasyfikacji

Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w karcie charakterystyki 
preparatu niebezpiecznego do produktu unibuz g 235 n uniwersalny 
środek czyszczący na stronie op www.buzil.com/g235.

kod giSBAu: gu 40

numer artykułu*:
g235-0001 
g235-0010 
g235-k040

* 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.
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