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Základní čisticí prostředek
Čisticí prostředek / péČe na koberce

OPTIFLOR® G 470
Šampon na koberce

Oblast použití
■	 odolné proti vodě, stálobarevné textilní potahy a čalouněný nábytek 

z přírodních vláken a syntetiky

Výhody/vlastnosti produktu
■	 rozpouští nečistotu šetrně ke tkanině a do hloubky vláken

■	 tvoří suchou a pevnou pěnu

■	 krystalizuje na sucho

■	 Vhodný pro mokré a suché šamponování

■	 bez optických zjasňovačů a bělicích prostředků

■	 Lze lehce odstranit a vysát

■	 příjemná vůně

■	 Vhodný pro metodu čištění padem z příze

Technická data
Hodnota pH 7
barva produktu bílý
obal* 10 l kanystr
obsažené látky dle 
inci

aQUa, poLYacrYLate, sodiUM LaUrYL 
sULFate, sodiUM c14-16 oLeFin sULFonate, 
parFUM, benZYL saLicYLate, MetHYLisotHia-
ZoLinone, MetHYLcHLoroisotHiaZoLinone, 
benZisotHiaZoLinon

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. promluvte si se svým 
poradcem.
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Základní čisticí prostředek
Čisticí prostředek / péČe na koberce

OPTIFLOR® G 470
Šampon na koberce

Použití a dávkování

kapalinu napěňte ručně; pracujte jen s pěnou.
1 - 1,5 l / 10 l vody

Jednokotoučový stroj se šamponovacím kartáčem:
600 - 1000 ml / 10 l vody

Metoda čištění padem z příze: 
1 l / 10 l vody 
nastříkejte čisticí kapalinu na pad z příze a na pod-
lahu. přejeďte jednokotoučovým strojem a přiloženým 
padem z příze. po čištění vysajte.
Šamponovač na koberce:
600 - 1000 ml / 10 l vody

Upozornění
chránit před mrazem. před použitím zkontrolovat na nenápadném 
místě stálobarevnost povrchu.
Vždy používejte studenou vodu. 
textilní krytiny nenechejte provlhnout. 
po úplném zaschnutí důkladně vysajte. 
oživení podlahy.

Doplňující produkty
buz® point G 502 - prostředek k rozpouštění skvrn na textilní potahy a 
povrchy 
optiflor® ex G 477 - Základní čisticí prostředek na koberce, extrakční 
metoda 
o tens G 500 - Univerzální čisticí prostředek bez tenzidů na bázi 
citrátu, zásaditý 
buz® defoam G 478 - odpěňovací prostředek pro stroje

Standardní věty o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k  
optiflor® G 470 na www.buzil.com.

kód GisbaU: Gt 20

 Číslo položky*: 
G470-0010r1

* 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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