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Zakres zastosowania
■	 Do stosowania w całym obszarze sanitarnym i wilgotnym, toaletach, 

obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale czy domy spokojnej 
starości, a także w branży gastronomicznej, salonach i szatniach, strefach 
sportu i relaksu itp.

■	 Do szybkiego i długotrwałego usuwania zapachów i poprawy powietrza

Zalety i właściwości produktu
■	 Aromatyczny zapach świeżo zebranej lawendy

■	 Szybko neutralizuje nieprzyjemne zapachy za pomocą aktywnych blokerów 
zapachów

■	 Nie pozostawia plam

Dane techniczne
Wartość pH 8
Kolor produktu bezbarwny
Pojemność* 600 ml butelka

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

Wlać kroplę olejku do toalety lub nanieść odrobinę na 
szczotkę toaletową, do odpływu, umywalki, nawilżacza, 
worków na śmieci itp.

Uwaga
Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość.

Zwroty określające zagrożenie
EUH208 Zawiera Cineol, Tetrahydrolinalool. Może powodować wystąpienie 

reakcji alergicznej.
EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki prepa-
ratu niebezpiecznego do produktu Buz® Provence G 565 n uniwersalny środek 
czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

Numer artykułu*:
G565-0600
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