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Domeniu de utilizare
■	 În toate domeniile sanitare, în băi şi domeniul alimentar

■	 Detartraj

■	 Curăţarea piscinelor

■	 Îndepărtarea peliculei de ciment

■	 Toate materialele şi suprafeţele rezistente la acizi

Avantaje/caracteristici ale produsului
■	 Îndepărtează crustele de calcar, rugina şi depunerile de piatră

■	 Fără miros

■	 Efect de curăţare spontan

■	 Înregistrat RK

■	 Înregistrat RE

■	 Adecvat pentru utilizarea cu pulverizatorul de spumă: se împiedică forma-
rea nedorită de aerosoli în domeniul alimentar

■	 Adecvat pentru utilizarea în aparatele de curățat sub presiune și cu mașina 
monodisc

Date tehnice
pH-Valoare 0,5
Culoare produs incolor a amarelado
Ambalaj* 1 l Sticlă

10 l Canistră
Ingrediente conform 
INCI

AQUA, PHOSPHORIC ACID, DECETH-8, 
DIMETHICONE

* Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Dis-
cutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.
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* Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Discutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.

Datele din informațiile noastre despre produs se bazează pe experiențele și pe cercetările noastre atente, și corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre. Condițiile diferite legate de prelucrare, obiecte și 
materiale nu pot fi însă verificate și influențate de noi în detaliu. Din acest motiv, informațiile noastre despre produs pot conține doar indicații generale de prelucrare. De aceea, calitatea lucrării depinde de evaluarea 
de specialitate a obiectului și de prelucrarea de către utilizator. În cazul în care acesta are dubii, el este obligat să verifice întotdeauna compatibilitatea materialului de tratat cu produsul Buzil într-un loc ascuns 
vederii sau să obțină consiliere privind utilizarea produsului. Răspunderea pentru informațiile incomplete sau incorecte din materialele noastre informative poate fi asumată doar în caz de culpă gravă (intenție sau 
neglijență gravă); rămân neatinse eventualele pretenții rezultate din Legea privind răspunderea pentru produse. Prin aceste informații despre produs, toate informațiile anterioare despre produs își pierd valabilitatea.
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Utilizare și dozare
Curățare de întreținere: 
100 ml / 10 l apă 

Curățare de întreținere: 
100 ml / 10 l apă 

Curățare de bază: 
1000 ml / 10 l apă 

Mașină de frecat-aspirat:
200 - 500 ml / 10 l apă  
În cazul depunerilor semnificative de calcar – este de așteptat 
o spumare puternică – utilizarea Buz® Defoam G 478. 

Curățare sub presiune: 
1:5 până la 1:10 cu apă 

Pulverizator de spumă: 
1:5 până la 1:10 cu apă 

Detartraj aparate: 
250 ml / 10 l apă 

Indicaţie
Umeziți îmbinările în prealabil. A nu se utiliza pe suprafețe din crom și pe 
suprafețe deteriorate. Nu amestecaţi cu alţi detergenţi care conţin clor. Utilizaţi 
numai apă rece. În timpul detartrajului, produsul nu trebuie încălzit și trebuie 
respectate indicațiile producătorului aparatului. Suprafeţele sau obiectele 
care intră în contact direct cu alimentele trebuie să fie clătite de reziduuri prin 
curăţarea atentă cu apă.
A nu se utiliza pe piatra naturală pe bază de calcar, ca de ex. marmură, plăci 
Solnhofer, travertin, calcar cochilifer. A nu se utiliza pe suprafețe din aluminiu, 
lăcuite și din sticlă acrilică. Înainte de utilizarea pe plastic și armături trebuie 
obligatoriu respectate indicațiile producătorului. Dacă se utilizează în mașini 
automate de spălat pardoseli, rezervoarele trebuie curățate și clătite la intervale 
regulate de timp.

Produse complementare
Bucasan® Saniflow G 458 
Bucalex® G 460 - Detergent sanitar de întreținere vâscos, pe bază de acid 
fosforic 
Bucasan® Clear G 463 
Bucal G 468 
Buz® Alkasan G 469 
Bucasan® Trendy T 464 - Detergent sanitar de întreținere pe bază de acid 
amidosulfuric, miros intens

Fraze de pericol
H290 Poate fi corosiv pentru metale.
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

Vă rugăm să extrageți indicații suplimentare privind siguranța din fișa cu date 
de securitate a Buz® Contracalc G 461 de la www.buzil.com.
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