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Czyszczenie gruntowne
Środek do czyszczenia rur

BUZ® FLOW G 577
Płynny środek do czyszczenia i udrażniania rur

Zakres zastosowania
■	 odpływy, rury, syfony w umywalkach, natryski

Zalety i właściwości produktu
■	 usuwa zatory w odpływach i rurach

■	 skutecznie rozpuszcza zbitki mydła, tłuszczu, włosów oraz resztek 
jedzenia

■	 spontaniczne, silne działanie skutecznie rozpuszcza zatory

■	 Wzmocnione działanie dzięki lekko lepkiej konsystencji

■	 usuwa nieprzyjemne zapachy

Dane techniczne
Wartość pH 14
kolor produktu bezbarwnego do żółtawego
Pojemność* 1 l butelka
składniki zgodnie 
z inci

aQua, sodiuM HydroXide, TrisodiuM dicar-
BoXyMeTHyLaLaninaTe, cocaMine oXide, 
sodiuM LauriMinodiProPionaTe, sodiuM 
acryLaTe

* Wskazówka: należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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BUZ® FLOW G 577
Płynny środek do czyszczenia i udrażniania rur

Zastosowanie i dozowanie

nierozcienczonej
niewielki zator: 
50 ml wlać bezpośrednio do odpływu. czas działania: 
15 Min. 
Większe zatory: 
100 - 200 ml wlać bezpośrednio do odpływu. czas 
działania: 30 minut do 4 godzin.
spłukać ciepłą wodą. ewentualnie powtórzyć 
czynność.

Uwaga
nie mieszać z produktami o zawartości kwasu.

Produkty uzupełniające
Buz® Polish G 508 - Gotowe do użycia gêste mleczko do szorowania 
Buz® dish Fix G 530 - Płyn do ręcznego mycia naczyñ i neutralny 
środek czyszczący 
Planta® aloe P 314 - ekologiczny neutralny środek do ręcznego mycia 
naczyñ 
Buz® contracalc G 461 - Przeźroczysty płynny odkamieniacz oraz 
środek do czyszczenia gruntownego sanitariatów na bazie kwasu 
fosforowego 
Metapol G 505 - Gotowa do użycia politura do metali 
Buz® Metasoft G 507 - Gotowy do użycia środek do czyszczenia stali 
szlachetnej

Zwroty określające zagrożenie
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki 
preparatu niebezpiecznego do produktu Buz® Flow G 577 n uniwer-
salny środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

kod GisBau: Gr 10

numer artykułu*:
G577-0001r1

* 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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