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Rozsah použití
■	 Ideální pro ošetřování přístrojových desek automobilů

■	 Vhodný pro dřevo, plast, nerezovou ocel, kov

Výhody/vlastnosti výrobku
■	 Ošetřování nábytku a speciální ošetřování pro citlivé povrchy

■	 Čistí, ošetřuje a konzervuje v jednom kroku

■	 Antistatický účinek chrání před rychlým opětovným znečištěním

■	 Osvěžuje barvy

■	 S antikorozním ochranným účinkem

Technické údaje
Hodnota pH --
Barva výrobku bezbarvý až nažloutlý
Obal* 300 ml Sprej
Obsahové látky podle 
INCI

C10-13 ISOPARAFFIN, DISTILLATES (PETRO-
LEUM), PROPANE, BUTANE, DIMETHICONE, 
PARFUM

* 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
Neředěný
Nastříkat na suchou utěrku bez chloupků. Plochu rovnoměrně 
vyčistěte. Doleštěte utěrkou bez chloupků. 

Upozornění
Produkt se po prvním použití musí spotřebovat do 6 měsíců, jinak nelze vyloučit 
technické problémy. Nádoba je pod tlakem. Chránit před slunečním zářením 
a teplotami nad 50°C. Ani po použití neotvírat násilím a nespalovat. Nestříkat 
proti plameni nebo rozžhavenému předmětu.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Standardní věty o nebezpečnosti
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k   
Buz® Finesse G 542 na www.buzil.com.

Číslo výrobku*:
G542-0300CS
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