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Rozsah použití
■	 Gastronomie, velké kuchyně

■	 Trouby, grily a konvektomaty odolné proti alkáliím

Výhody/vlastnosti výrobku
■	 Rozpouští silné nánosy tuku, oleje a bílkovin i zbytky po grilování, pečení 

a smažení

■	 Působí samočinně, pro napěnění vertikálních povrchů

■	 Vysoká emulgační schopnost rozpouštění tuků

■	 Samovolná rozpouštěcí síla na spáleniny

■	 Prohlášení o shodě pro potravinářský provoz

■	 Bez parfemace

Technické údaje
Hodnota pH 14
Barva výrobku bezbarvý
Obal* 600 ml láhev
Obsahové látky podle 
INCI

AQUA, POTASSIUM HYDROXIDE, COCAMINE 
OXIDE, TRISODIUM DICARBOXYMETHYLALANI-
NATE, PHOSPHORIC ACID MONOOCTYL ESTER 
TEA SALT, PHOSPHORIC ACID MONODECY-
LESTER POTASSIUM SALT, FATTY ALCOHOL 
ALKOXYLATE, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM 
ALKYLAMINE CARBOXYLATE

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

BUZ® GRILLMASTER ready-to-use G 576
Vysoce alkalický čistič na grily a trouby připravený k použití

ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA GRILY
Intenzivní čisticí prostředek
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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 04.06.2019

Použití a dávkování 
Neředěný
Povrch napěňte. Nechte působit dle stupně znečištění. 
Důkladně opláchněte čistou vodou. Pode potřeby přístroj po 
čištění zahřejte. 

Upozornění
Plochy nebo předměty, které se dostávají do přímého kontaktu s potravinami, 
se musí pečlivým opláchnutím vodou zbavit zbytků z čištění.
Používejte na studené povrchy. Před zpracováním vypněte zdroj tepla. 
Nevhodný pro materiály citlivé vůči alkáliím jako např. hliník nebo barevný kov. 
Změna barvy nebo rozdíly barev nemají vliv na kvalitu produktu.

Doplňkové výrobky
Budenat® Intense D 443 - Vysoce účinný dezinfekční čisticí prostředek 
Budenat® Rapid D 444 -  
Budenat® Alkasept D 445 -  
Budenat® LM D 447 -  
Bistro G 435 - Intenzivní čisticí prostředek na kuchyně 
Metapol G 505 - Leštidlo na kov připravené k použití 
Buz® Metasoft G 507 - Čisticí prostředek na nerezovou ocel připravený k použití 
Buz® Polish G 508 - Tekutý písek připravený k použití, hustý 
Buz® Dish Fix G 530 - Neutrální prostředek na ruční mytí nádobí 
Buz® Grillmaster G 575 - Vysoce alkalický čistič na grily a trouby 
Indumaster® Intensive IR 44 - Průmyslový čisticí prostředek do kuchyně bez 
fosfátů 
Planta® Aloe P 314 - Ekologický prostředek na mytí nádobí, neutrální 
Budenat® Rapid Wipes D 444 - 

Standardní věty o nebezpečnosti
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k  Buz® 
Grillmaster ready-to-use G 576 na www.buzil.com.

Číslo výrobku*:
G576-0600R3
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