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Udržovací čisticí prostředek
Univerzální čisticí prostředek

BLITZ ORANGE G 482
neutrální univerzální čisticí prostředek, s intenzivní vůní

Oblast použití
■	 všechny povrchy odolné proti vodě

■	 např. plastové a skleněné plochy, dveře, okenní rámy a topná 
tělesa

■	 podlahové krytiny odolné proti vodě

■	 Materiály odolné proti vodě

■	 použitelný na lakované dřevěné povrchy, bezpečnostní dlaždice, 
dlaždice z jemné kameniny a keramické dlaždice, mosaz, měď 
a většinu plastových povrchů

Výhody/vlastnosti produktu
■	 neutrální univerzální čisticí prostředek se svěží pomerančovou vůní

■	 Šetrný

■	 dobrý čisticí účinek

■	 rychleschnoucí a beze šmouh

■	 ideální pro lesklé plochy

■	 zanechává zářivý lesk

■	 odstraňuje znečištění od tužky, fixy, propisovací tužky 
a průklepového papíru

Technická data
Hodnota pH 7
Barva produktu modrý
obal* 1 l láhev

10 l kanystr
200 l sudový

obsažené látky dle 
inci

AQUA, linAlool, HeXYl cinnAMAl, decetH-8, 
AlcoHols etHoXYlAted propoXYlAted, 
sodiUM citrAte, Mek, pArFUM, colorAnt, 
citrAl, liMonene

* Upozornění: všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. promluvte si se svým 
poradcem.
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Udržovací čisticí prostředek
Univerzální čisticí prostředek

BLITZ ORANGE G 482
neutrální univerzální čisticí prostředek, s intenzivní vůní

Použití a dávkování

Udržovací čištění:
20 - 50 ml / 10 l vody

Udržovací čištění:
20 - 50 ml / 10 l vody

rozstřikovací čištění:
50 ml / 600 ml vody

Upozornění
vždy používat studenou vodu.
nepoužívejte na plexisklo pMMA (akrylové sklo).

Doplňující produkty
planta® soft p 313 - ekologický univerzální čisticí prostředek 
vario clean trendy t 560 - neutrální šetrný čisticí prostředek a čisticí 
prostředek na plast

Standardní věty o nebezpečnosti
Bez označení

další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k  
Blitz orange G 482 na www.buzil.com.

kód GisBAU: GU 50

číslo položky*: 
G482-0001r1 
G482-0010r1 
G482-0200r1

* 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.
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