
BUZILIN G 320
Vloercoating, boenwas, vloeibaar

Gebruik

	Voor het reinigen en onderhouden van ongesealde 
 vloeren, onbehandelde en met harde was behandelde
 bloeren, zoals linoelum, kurk, parket, ongeglazuurde 
 klinkers en plavuizen

Producteigenschappen/-voordelen

	Verzorgt en reinigt

	Laat matzijden glans achter
 
 Verhoogt de bestendigheid van de vloer

 Antislip

 Geschikt voor opblokken

 Geschikt voor spray-cleaning

 Neutrale geur

 Geschikt als basisbescherming van vloeren

Technische gegevens
pH-waarde n.v.t.

Productkleur kleurloos

Grootte/soort verpakking Blik 10 liter
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Gebruik en dosering

   

Belangrijke aanwijzingen
Na gebruik verpakking meteen afsluiten.

Aanvullende producten
Onderhoudsreiniging:
Suwi Glanz G 210
Mana HC Mana

Gevarenaanduidingen

H 304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de  
  luchtwegen terechtkomt.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een 
  gebarsten huid veroorzaken.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het
veiligheidsdatasheet voor Buzilin G 320 op
www.buzil.com.

GISBAU-Code: GH 10

Artikelnummer 
G320-0010

De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking 
tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene 
aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze 
altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. 
Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijk-
heidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.

Datum 22.04.2015

Voor alle ongesealde vloeren.

Voorbewerking:
gereinigde, geneutraliseerde en droge vloer.

Onverdund aanbrengen.

Buzilin G 320 Buzilin onverdund op een
gestripte en droge vloer sprayen en 
machinaal opblokken.

Met eenschijfmachine en naturharen borstel
of cleaner-/plijstpad uitwrijven.


