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Czyszczenie bieżące
Środek do tworzyw sztuCznyCh

CLEAN UP G 555
odplamiacz, środek gotowy do użycia

Zakres zastosowania
■	 Powierzchnie i materiały odporne na działanie rozpuszczalników 

np. biurka, klawiatury, telefony

■	 usuwa zanieczyszczenia po ołówkach, nierozcieńczalnych w 
wodzie flamastrach, długopisach, atramencie i pieczątkach

Zalety i właściwości produktu
■	 Intensywne działanie myjące

■	 wydajny

■	 Możliwość czyszczenia punktowego

Dane techniczne
wartość ph 11
kolor produktu bezbarwnego do żółtawego
Pojemność* 600 ml butelka

* wskazówka: należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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Czyszczenie bieżące
Środek do tworzyw sztuCznyCh

CLEAN UP G 555
odplamiacz, środek gotowy do użycia

Zastosowanie i dozowanie
nierozcieńczany 
natrysnąć na nie mechacącą się szmatkę. nanieść 
na plamę. Pozostawić na chwilę do zadziałania. 
nawierzchnię wytrzeć i spłukać czystą wodą.

Uwaga
Przeprowadzić test trwałości materiału i kolorów w mało widocznym 
miejscu. nie nadaje się do czyszczenia szkła akrylowego (PMMA).
Przestrzegać wskazówek producenta odnośnie czyszczenia.

Produkty uzupełniające
reso Clean G 515 - Gotowy do użycia srodek czyszczący z nasadką 
spryskującą 
drizzle® Blue sP 20 - Gotowy do użycia uniwersalny środek do nawi-
erzchni z nasadką spryskujacą

Zwroty określające zagrożenie
euh208 zawiera Limonen. Może powodować wystąpienie reakcji 

alergicznej.
h226 Łatwopalna ciecz i pary.
h319 działa drażniąco na oczy.
h412 działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując 

długotrwałe skutki.

szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki 
preparatu niebezpiecznego do produktu Clean up G 555 n uniwersalny 
środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

numer artykułu*:
G555-0600r3

* 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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