RESO CLEAN G 515

Gotowy do użycia środek czyszczący w sprayu na bazie alkoholu

Zakres zastosowania

Zalety/ właściwości produktu

 Do codziennej pielęgnacji nawierzchni i materiałów
odpornych na działanie wody, np. tworzywa sztuczne
go, szkła, chromu i lakierowanego drewna

 Wybitne działanie czyszczące

 Szczególnie odpowiedni do resopalu, ekranów kompu
terowych, klawiatur i stali nierdzewnej

 Praktyczna butelka z rozpryskiwaczem

 Gotowy do użycia

 Proste i szybkie zastosowanie
 Usuwa zanieczyszczenia po ołówku, flamastrze,
pisie, nikotynie i kosmetykach do makijażu

długo

 Usuwa zabrudzenia tłuszczowe

 Oszczędny w użyciu
 Połysk bez smug i konieczności dosuszania
 Przyjemny zapach

Dane techniczne
Wartość pH

9,8 - 10,8

Kolor produktu

bezbarwny

Pojemność / rodzaj

12 x 600 ml butelek w kartonie
10 l kanister

RESO CLEAN G 515

Gotowy do użycia środek czyszczący w sprayu na bazie alkoholu
Zastosowanie i dozowanie
			

			
		

Do czyszczenia materiałów i nawierzchni
odpornych na działanie wody.

Produkty uzupełniające

Zabrudzenia usuwalne przez rozpuszczalniki:
G 555 Clean Up

Mycie ręczne:
Stosować bez rozcieńczania.
G 515 Reso Clean nanieść na szmatkę z mikrofazy i przetrzeć nawierzchnię.
Klawiatury oraz inne trudno dostępne
miejsca wyczyścić za pomocą wacików aż do
sucha.

Zwroty określające zagrożenie
Brak obowiązku klasyfikacji
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie
preparatu niebezpiecznego do produktu G 515 Reso Clean na
stronie www.buzil.com.
Kod GISBAU: GGL 10
Numer artykułu:
G515-0600
G515-0010

Ważne wskazówki:

Nie stosować na szkle akrylowym.
Przy niższej temperaturze niż pokojowa mogą wystąpić osady
w produkcie, które można usunąć przy pomocy podwyższenia
temperatury. Nie zostaje jednakże utracona jakość produktu.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących
w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie
stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy
Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.
Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie);
pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.
Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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