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Rozsah použití
■	 Na podlahové krytiny odolné proti vodě jako např. kabřinec, mramor, 

terakota, kaučuk a PVC

■	 Naolejované a navoskované dřevěné podlahy

■	 Elektrostaticky vodivé podlahové krytiny

Výhody/vlastnosti výrobku
■	 Na bázi mýdla

■	 Antistatický

■	 Zanechává hedvábně matný lesk

■	 Umožňuje leštění jednokotoučovým strojem

■	 Protiskluzový

■	 Čistí a ošetřuje v jednom kroku

■	 Vhodný pro použití v čisticích automatech

■	 Příjemná vůně

Technické údaje
Hodnota pH 10,5
Barva výrobku zelený
Obal* 1 l Láhev

10 l Kanystr
Obsahové látky podle 
INCI

AQUA, DECETH-8, SODIUM DODECYLBEN-
ZENESULFONATE, POTASSIUM LINOLEATE, 
ALCOHOL, TRISODIUM DICARBOXYMETHYLA-
LANINATE, PARFUM, DIMETHICONE, COLORANT, 
MEK

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým 
poradcem.
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* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.

Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové pod-
mínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování 
uživatelem. V případě pochybnosti je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za 
neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 
výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.

Datum 11.03.2019

Použití a dávkování
Udržovací čištění: 
50 ml / 10 l vody 

Péče:
500 - 1000 ml / 10 l vody  
Metodou mokrého stírání natírejte na podlahu, nechejte 
uschnout a vyleštěte vysokorychlostním strojem nebo jedno-
kotoučovým strojem a přiloženým lešticím padem. 
500 - 1000 ml / 10 l vody 

Čištění pomocí automatů: 
100 ml / 10 l vody 

Upozornění
Vždy používat studenou vodu.
Při používání v automatu by se měly nádrže pravidelně čistit a mýt.

Standardní věty o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k  Buz® 
Soap G 240 na www.buzil.com.

Kód GISBAU: GU 70

Číslo výrobku*:
G240-0001R1
G240-0010R1

BUZ® SOAP G 240
Prostředek na utírání na bázi mýdla

PROSTŘEDEK NA UTÍRÁNÍ
Udržovací čisticí prostředek


