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Czyszczenie gruntowne
Środek do mycia sanitariatów

BUCALEX® G 460
Lepki środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu 
fosforowego

Zakres zastosowania
■	 wszystkie odporne na działanie kwasów materiały i powierzchnie w 

mokrych pomieszczeniach i na pływalniach

■	 Porcelana sanitarna

■	 Powierzchnie ze stali nierdzewnej

Zalety i właściwości produktu
■	 Usuwa uporczywe zabrudzenia, np. wapień, kamień urynowy, rdzę, 

kamień kotłowy, brud, tłuszcz i resztki mydła

■	 silne i szybkie działanie myjące

■	 Postać lepkiego płynu zapewnia odpowiednią przyczepność do 
pionowych powierzchni i gwarantuje wystarczająco długi czas 
działania

■	 na liście rk

■	 do zastosowania w maszyna jednotarczowa

Dane techniczne
wartość pH 0,5
kolor produktu czerwony
Pojemność* 1 l butelka 

10 l kanister
składniki zgodnie 
z inci

aQUa, BenZyL saLicyLate, PHosPHoric acid, 
LaUretH-7, PeG-2 oLeamine, sodiUm cUmene-
sULFonate, ParFUm, coLorant, BUtindioL, 
HeXyL cinnamaL

* wskazówka: należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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Czyszczenie gruntowne
Środek do mycia sanitariatów

BUCALEX® G 460
Lepki środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu 
fosforowego
Zastosowanie i dozowanie

czyszczenie bieżące:
w postaci nierozcieńczonej – 100 ml / 10 l wody

czyszczenie bieżące:
100 ml / 10 l wody

czyszczenie gruntowne:
1 l / 10 l wody

wytwornica piany:
od 1:5 do 1:10 z wodą

Produkty uzupełniające
Bucasan® clear G 463 - Przeźroczysty środek na bazie kwasu amidosulfono-
wego do bieżącej pielęgnacji sanitariatów 
Bucazid® s G 467 - Środek do pielęgnacji sanitariatów na bazie kwasu amido-
sulfonowego i neutralizującym zapachy 
Bucal G 468 - Środek do codziennego mycia sanitariatów o neutralnym pH 
Buz® alkasan G 469 - alkaliczny środek do codziennego mycia sanitariatów 
Bucasan® trendy t 464 - Środek do pielęgnacji sanitariatów o intensywnym 
zapachu na bazie kwasu amidosulfonowego 
Bucasan® Pino t 465 - Środek do pielęgnacji sanitariatów o intensywnym zapa-
chu na bazie kwasu amidosulfonowego 
Buz® contracalc G 461 - Przeźroczysty płynny odkamieniacz oraz środek do 
czyszczenia gruntownego sanitariatów na bazie kwasu fosforowego 
wc cleaner G 465 - Lepki środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów na 
bazie kwasu solnego 
Bucasan® sanibond G 457 - Środek do codziennego mycia sanitariatów, na 
bazie kwasu, o lepkiej konsystencji 
Bucasan® saniflow G 458 - Środek do codziennego mycia sanitariatów na bazie 
kwasu

Zwroty określające zagrożenie
H290 może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H412 działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując 

długotrwałe skutki.

szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki 
preparatu niebezpiecznego do produktu Bucalex® G 460 n uniwersalny 
środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

kod GisBaU: Gs 80

numer artykułu*:
G460-0001r3 
G460-0010r3

* 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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Uwaga
Używać zawsze zimnej wody. nie stosować na kamieniach naturalnych 
i sztucznych wiązanych zaprawą wapienną, aluminium, lakierowanych 
powierzchniach oraz powierzchniach chromowanych. nie mieszać ze 
środkami myjącymi zawierającymi chlor.
nie stosowac na szkle akrylowym. 
Przed zastosowaniem na tworzywie sztucznym i armaturze koniecznie 
zapoznać się ze wskazówkami producenta.


