
 

PERFEKT G 440
Industriële intensieve reiniger, alkalisch

Gebruik

	Voor de onderhouds- en periodieke reiniging
 evenals de machinale reiniging (strippen) van
 alkalibestendige materialen, oppervlakken en 
 vloeren

	Met name geschikt voor werkplaatsen en industrie

 Geschikt voor de levensmiddelensector en keukens

 Lost sterke olie- en vetverontreinigingen op

 Bewezen werking bij sanering na brand

Producteigenschappen/-voordelen

	Uitstekende en krachtige reinigende werking

	Geschikt voor gebruik met hogedrukreiniger
 en reinigingsautomaat (geringe schuimvorming).
 
 Lijst RK

 Lijst RE

 Aangename geur

Technische gegevens
pH-waarde 13 - 14

Productkleur geel groen

Grootte/soort verpakking Flessen 12 x 1 l in doos
Jerrycan van 10 liter
navulbaar vat 200 liter
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Belangrijke aanwijzingen
Altijd koud water gebruiken.
Oppervlakken of voorwerpen die met levensmiddelen in
aanraking komen, moeten grondig met water worden
afgespoeld, zodat geen productresten achterblijven.
Bij gebruik van machines dienen de tanks regelmatig
gereinigd en gespoeld te worden.
Eventuele verkleuring of verschillen in kleur hebben geen 
invloed op de kwaliteit van het product op enigerlei wijze.

Aanvullende producten
Industrie:
Rubbersporen:
Indumaster® Forte IR 42

Levensmiddelensector:
Kalkresten:
Buz® Contracalc G 461

Gevarenaanduidingen

H 318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H 290 Kan bijtend zijn voor metalen.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het
veiligheidsdatasheet voor Perfekt G 440 op www.buzil.com.

GISBAU-Code: GG 40

Artikelnummer:
G440-0001
G440-0010
G440-0200

De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking 
tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene 
aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze 
altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. 
Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijk-
heidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
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PERFEKT G 440
Industriële intensieve reiniger, alkalisch

Voor de levensmiddelensector.

Voor alkalibestendige vloeren.

Voor alkalibestendige oppervlakken.

Onderhoudsreiniging:
50 - 200 ml/10 l water
Naspoelen met schoon water.

Automaatreiniging:
50 - 200 ml/10 l water

Hogedrukreiniging:
1:5 tot 1:10 met water


