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Zakres zastosowania
■	 Gastronomia, duże kuchnie

■	 Odporne na działanie zasad piekarniki, ruszty i konwektomaty

Zalety i właściwości produktu
■	 Rozpuszcza przyschnięte resztki tłuszczu, oleju i białka oraz ślady po 

grillowaniu, pieczeniu i smażeniu

■	 Duża zdolność emulgacji tłuszczu

■	 Zdolność spontanicznego rozpuszczania przywartych zabrudzeń

■	 Nie zawiera substancji zapachowych

■	 Środek do czyszczenia grilla o samorzutnym działaniu

■	 Świadectwo dopuszczenia do stosowania w przemyśle spożywczym

■	 Nadaje się do stosowania w wytwornicach piany

Dane techniczne
Wartość pH 14
Kolor produktu bezbarwnego do żółtawego
Pojemność* 1 l butelka

10 l kanister

* Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności 
skontaktuj się z naszym biurem.

BUZ® GRILLMASTER G 575
Wysokoalkaliczny środek do czyszczenia piecyków i grilla

ŚRODEK DO MYCIA RUSZTU
Czyszczenie intensywne
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* Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

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 
Czyszczenie intensywne: 
250 - 1000 ml / 10 l wody 

Wytwornica piany: 
od 1:3 do 1:5 z wodą

Spłukać gruntownie czystą wodą. W razie konieczności po 
czyszczeniu włączyć i nagrzać urządzenie. 

Wskazówka
Używać zawsze zimnej wody. Z powierzchni i przedmiotów, które mają 
bezpośredni kontakt z żywnością, należy usuwać ślady po środkach myjących, 
przepłukując powierzchnie lub przedmioty starannie wodą. Stosować na zim-
nych powierzchniach. Wyłączyć źródło ciepła przed nałożeniem. Nie nadaje się 
do materiałów wrażliwych na zasady, takich jak aluminium lub metale kolorowe. 
Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość.

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

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki prepa-
ratu niebezpiecznego do produktu Buz® Grillmaster G 575 n uniwersalny środek 
czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

Kod GISBAU: GG 70

Numer artykułu*:
G575-0001RA:
G575-0010RA
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