BUCASAN® TRENDY T 464

Onderhoudsreiniger voor het onderhoud van sanitair, sterk geurend

Gebruik

Producteigenschappen/-voordelen

 Voor de dagelijkse reiniging van sanitaire ruimten

 Krachtige reinigende werking

 Geschikt voor alle zuurbestendige materialen en oppervlakken, zoals tegels, wasbakken en toiletten

 Concentraat met antibacteriële werking
 Afparel-effect voor streeploze glans zonder nadrogen

 Met name geschikt voor sanitairporselein, chroom- en
RVS-oppervlakken, wand- en vloertegels

 Geschikt voor schuimkanon en eenschijfmachine

 Lost zonder problemen kalk, vuil en zeepresten op

 Hygiënische, frisse geur trendy
 RK-vermelding
 RE-vermelding

Technische gegevens
pH-waarde

0,3 - 1

Productkleur

rood

Grootte/soort verpakking

Flessen 12 x 1 liter in doos
Jerrycan van 10 liter
Navulbaar vat 200 liter

		

BUCASAN® TRENDY T 464

Onderhoudsreiniger voor het onderhoud van sanitair, sterk geurend
Gebruik en dosering
Voor alle natte en sanitaire ruimten

			
			
			

Onderhoudsreiniging:
Toilet/urinoir:
onverdund gebruiken
Sanitaire oppervlakken:
20 - 50 ml/10 l water

Aanvullende producten

Zeer sterke verontreinigingen in sanitaire ruimten:
Bucalex® G 460
Speciaal voor toilet/urinoir:
Wc Cleaner G 465
Speciaal voor zacht water:
Bucal G 468
Voor luchtverbetering:
Buz® Fresh G 569
Met desinfecterende werking:
Budenat® Azid Plus D 587

Machinaal:
Eenschijfmachine:
200 ml - 1 l/10 l water
Schuimkanon:
1:5 - 1:10 met water

Oppervlakken voor gebruik van Bucasan® Trendy T 464
nat maken met koud water.
Altijd naspoelen met koud water.

Belangrijke aanwijzingen

Altijd koud water gebruiken.
Niet gebruiken op kalkgebonden natuursteen, zoals marmer,
Solnhofer-tegels, travertin of schelpkalk.
Niet gebruiken op aluminium, gelakte oppervlakken
en acrylglas.

Gevarenaanduidingen
H314
H290

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan bijtend zijn voor metalen.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor Bucasan® Trendy T 464 op www.buzil.com.
GISBAU-Code: GS 80
Artikelnummer:
T464-0001
T464-0010
T464-0200

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 productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
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