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Domeniu de utilizare
■	 Zone industriale şi săli de port, uşi secţionale şi porţi rulante

■	 Podele şi suprafeţe rezistente la dizolvanţi şi sensibile la substanţe alcaline

Avantaje/caracteristici ale produsului
■	 Îndepărtează urmele de toc, frecarea produsă de cauciucuri şi anvelope, 

stivuitoare, ceara de pe mingi etc.

■	 Îndepărtare bună a murdăriei

■	 Poate fi utilizat punctual

■	 Adecvat pentru utilizarea în mașina automată de spălat pardoseli

■	 Spumare redusă

Date tehnice
pH-Valoare 5
Culoare produs incolor a amarelado
Ambalaj* 10 l Canistră

200 l Bidon

* 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 - 200 ml / 10 l apă 

Curățare cu mașină automată: 
100 - 200 ml / 10 l apă 

Curățare intensivă: 
500 - 1000 ml / 10 l apă 

Îndepărtarea urmelor de talpă:
Nediluat până la 1:2  
Se aplică, se freacă, se curăță murdăria desprinsă și se 
clătește cu apă curată. 

Indicaţie
Utilizaţi numai apă rece.
Clătiți cu apă curată. 
Dacă se utilizează în mașini automate de spălat pardoseli, rezervoarele trebuie 
curățate și clătite la intervale regulate de timp.

Produse complementare
Indumaster® Fast IR 14 
Indumaster® Step IR 16 - Detergent industrial neutru și care protejează materialul 
Indumaster® Protect IR 30 
Indumaster® Radical IR 40 
Indumaster® Intensive IR 44 
Indumaster® Offensive IR 47 
Indumaster® Universal IR 55 - Detergent industrial, certificat ecologic

Fraze de pericol
H226 Lichid şi vapori inflamabili.
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile 

respiratorii.
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H372 Provoacă leziuni ale organelor (sistemul nervos central) în caz de 

expunere prelungită sau repetată.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Vă rugăm să extrageți indicații suplimentare privind siguranța din fișa cu date 
de securitate a Indumaster® Forte IR 42 de la www.buzil.com.
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