
EROLCID® G 491
Intensieve reiniger voor keramische tegels, zuur

Gebruik

	Voor het strippen en de machinaal reinigen van micro-
 poreuze en fijn-ruwe, zuurbestendige oppervlakken

	Met name geschikt voor keramiek- en antislip-tegels

 Lost kalkafzettingen, roest en cementsluier op

Producteigenschappen/-voordelen

	Actieve en krachtige reinigende werking

	Intensief werkende kalk- en cementsluierverwijderaar
 
 Geschikt reinigingsautomaat en eenschijfmachine

 Bij gebruik in combinatie met de zure stripper Erol® 
 G 490 is een perfect reinigingsresultaat gegarandeerd

 Voldoet aan RK-maatstaven

Technische gegevens
pH-waarde 0,5 - 1

Productkleur kleurloos tot lichtgeel

Grootte/soort verpakking Flessen 12 x 1 l in doos
Jerrycan van 10 liter
Speciale verpakking op aanvraag
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Gebruik en dosering

  

Belangrijke aanwijzingen
Altijd koud water gebruiken.
Niet gebruiken op kalkgebonden natuursteen, zoals
marmer, Solnhofer-tegels, travertin of schelpkalk.
Niet mengen met chloorhoudende reinigers.

Aanvullende producten
Reinigung/alkalisch: 
Erol® G 490

Onderhoudsreiniging/zuur:
Bucasan® Clear G 463

Onderhoudsreiniging/neutraal:
Blitz Citro G 491
O Tens G 500

Gevarenaanduidingen

H 314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H 290 Kan bijtend zijn voor metalen.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdata-
sheet voor Erolcid® G 491 op www.buzil.com.

GISBAU-CODE: GS 80

Artikelnummer 
G491-0001 
G491-0010

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.
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EROLCID® G 491
Intensieve reiniger voor keramische tegels, zuur

Voor alle zuurbestendige oppervlakken
en vloeren.

Onderhoudsreiniging:
100 ml /10 l water
Strippen:
1 l/10 l water

Machinale reiniging:
Eenschijfmachine:
200 - 1 l/10 l water

Automaat:
200 - 500 ml/10 l water
(Bij sterke kalkafzetting ontstaat veel 
schuim. Gebruik in dat geval Buz® Defoam 
G 478)

Bij niet-zuurbestendige voegen moet het oppervlak vooraf 
worden bevochtigd.
Altijd naspoelen met koud water.


