
PERFEKT G 440
Silny, alkaliczny  środek czyszczący 

Zakres zastosowania

  Do  czyszczenia bieżącego, intensywnego i   
 gruntownego materiałów, nawierzchni i posadzek   
 podłogowych odpornych na działania zasad

  Odpowiedni szczególnie do podłóg w warsztatach   
 lub przemyśle

  Stosowany w przemyśle spożywczym i w kuchniach  
 przemysłowych

  Usuwa stare zabrudzenia olejowo-tłuszczowe

  Potwierdzona skuteczność w czyszczeniu    
 pomieszczeń po pożarach

Zalety/ właściwości produktu

  Wybitne, silne działanie czyszczące

  Odpowiedni do stosowania w automatach   
 wysokociśnieniowych i w automatach myjących   
 (niskopieniący)

  Ujęty na liście RK

  Ujęty na liście RE (dopuszczenie do stosowania w 
 przemyśle spożywczym)

  Przyjemny zapach

Dane techniczne
Wartość pH 13 - 14

Kolor produktu żółto-zielony

Pojemność / rodzaj 12 x 1 l butelek w kartonie
10 l kanister
200 l beczka
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Ważne wskazówki
Zawsze używać zimnej wody.
Nawierzchnie lub przedmioty mające bezpośredni kontakt ze 
środkami spożywczymi należy dokładnie oczyścić z re- sztek 
produktu poprzez dokładne spłukanie czystą wodą!
Ewentualne przebarwienia lub różnice w kolorze nie mają 
wpływu na jakość produktu.   
   

Produkty uzupełniające:

Przemysł:
Starta guma z butów:
IR 42 Indumaster® Forte

Przemysł spożywczy:
Naloty wapienne:
G 461 Buz® Contracalc

Zwroty określające zagrożenie

H 318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H 290 Może powodować korozję metali.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie cha-
rakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu         G 
440 Perfekt na stronie www.buzil.com.

Kod GISBAU: GG 40

Numer artykułu:
G440-0001
G440-0010
G440-0200
G440-0750

PERFEKT G 440
Silny, alkaliczny  środek czyszczący 

Środek stosowany w przemyśle spożyw- 
czym.

Do posadzek podłogowych odpornych na 
działanie zasad.

Do nawierzchni odpornych na działanie 
zasad.

Mycie ręczne:
50 - 200 ml/10 l wody.
Spłukać czystą wodą.

Automat:
50 - 200 ml/10 l wody.

Czyszczenie wysokociśnieniowe:
1:5 do 1:10 z wodą.

BUZIL POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Jana Długosza 60 . 51-162 Wrocław T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl

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 zamierzone lub rażące zaniedbanie); 
pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.
Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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