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Udržovací čisticí prostředek
Univerzální čisticí prostředek

RESO CLEAN G 515
rozstřikovací čisticí prostředek připravený k použití

Oblast použití
■	 všechny povrchy odolné proti vodě jako např. skleněné a plastové 

povrchy, nerezová ocel, resopal, klávesnice

Výhody/vlastnosti produktu
■	 silný rozstřikovací čisticí prostředek

■	 vynikající čisticí účinek

■	 Bez problémů odstraňuje nečistoty od nikotinu a tuku, jakož i otisky 
prstů

■	 dlouhotrvající vůně

■	 v praktickém spreji

■	 lesk beze šmouh bez dosušování

■	 odstraňuje znečištění od tužky, fixy, propisovací tužky a mejkapu

Technická data
Hodnota pH 10
Barva produktu bezbarvý
obal* 600 ml láhev

10 l kanystr
obsažené látky dle 
inci

AlcoHol, AQUA, etHoXYpropAnol, 
Mek, pArFUM, AMMoniUM HYdroXide, 
FlUoroAlkYlpolYetHoXYlAte

* Upozornění: všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. promluvte si se svým 
poradcem.
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RESO CLEAN G 515
rozstřikovací čisticí prostředek připravený k použití

Použití a dávkování

neředěný 
na utěrku z mikrovláken nastříkejte prostředek reso 
clean G 515 a setřete povrch. klávesnice a jiná 
špatně přístupná místa očistěte a pořádně osušte 
vatovou tyčinkou.

Upozornění
nepoužívat na akrylové sklo.
sraženiny, které se mohou vyskytnout kvůli ochlazení pod pokojovou 
teplotu, lze opět rozpustit mírným zahřátím a nepředstavují tak žádnou 
vadu na kvalitě.

Doplňující produkty
planta® view p 318 - ekologický čisticí koncentrát na sklo a okna 
planta® clear p 316 - ekologický čistič skla připravený k použití 
Buz® Windowmaster G 525 - čisticí koncentrát na sklo a okenní rámy 
profiglass G 522 - čistič skla připravený k použití 
drizzle® Blue sp 20 - Univerzální rozstřikovací čisticí prostředek 
připravený k použití 
clean Up G 555 - odstraňovač skvrn připravený k použití

Standardní věty o nebezpečnosti
Bez označení

další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k  
reso clean G 515 na www.buzil.com.

kód GisBAU: GGl 05

číslo položky*: 
G515-0600r3 
G515-0010r1

* 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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