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Zakres zastosowania
■	 Idealny do czyszczenia kokpitu samochodowego

■	 Odpowiedni do drewna, tworzywo sztuczne, stal nierdzewna, metal

Zalety i właściwości produktu
■	 Pielęgnacja mebli oraz pielęgnacja specjalna wrażliwych powierzchni

■	 Jednocześnie czyści, pielęgnuje i konserwuje

■	 Działanie antystatyczne chroni przed ponownym zabrudzeniem

■	 Odświeża kolorystykę

■	 Z ochroną przed korozją

Dane techniczne
Wartość pH --
Kolor produktu bezbarwnego do żółtawego
Pojemność* 300 ml Puszka sprayu
Składniki zgodnie z 
systemem INCI

C10-13 ISOPARAFFIN, DISTILLATES (PETRO-
LEUM), PROPANE, BUTANE, DIMETHICONE, 
PARFUM

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

BUZ® FINESSE G 542
Gotowy do użycia środek specjalistyczny do pielęgnacji mebli

PIELĘGNACJA SPECJALNA
Czyszczenie bieżące
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* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech 
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem 
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub 
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamier-
zone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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Zastosowanie i dozowanie
Bez rozcieńczania 
Spryskać suchą, niestrzępiącą się ściereczkę. Równomier-
nie czyścić powierzchnię. Wypolerować niestrzępiąca się 
szmatką. 

Uwaga
Produkt należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego użycia, w przeciwnym 
razie mogą pojawić się ewentualne problemy techniczne. Zbiornik znajduje się 
pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturami pow-
yżej 50°C. Także po użyciu nie otwierać gwałtownie lub nie palić. Nie pryskać w 
płomień lub żarzące się przedmioty.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zwroty określające zagrożenie
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki prepa-
ratu niebezpiecznego do produktu Buz® Finesse G 542 n uniwersalny środek 
czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

Numer artykułu*:
G542-0300VL

BUZ® FINESSE G 542
Gotowy do użycia środek specjalistyczny do pielęgnacji mebli

PIELĘGNACJA SPECJALNA
Czyszczenie bieżące


