
BUZ® WINDOWMASTER G 525 
Onderhoudsreiniger van glazen oppervlakken, geconcentreerd

Gebruik

	Voor de onderhoudsreiniging van glas, kozijnen, ramen,  
 resopal en autoruiten

	Ideal für das Entfernen von Fliegenverschmutzungen

Producteigenschappen/-voordelen

	Zeer goede reinigende werking

	Antisoiling-effect voorkomt dat het object snel weer vuil  
 wordt
 
 Goed, gelijkmatig en stabiel microschuim

 Trekker glijdt makkelijk over het object

 Droogt snel en streeploos op

Technische gegevens
pH-waarde 6 - 7 

Productkleur turkoois

Grootte/soort verpakking Flessen 12 x 1 liter in doos
Jerrycan 10 liter



BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

Gebruik en dosering

Belangrijke aanwijzingen
Niet gebruiken op acrylglas.

Aanvullende producten
Voor acrylglas:
Vario Clean Trendy T 560

Gevarenaanduidingen

Niet als gevaarlijk geklasseerd

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdata- 
sheet voor Buz® Windowmaster G 525 op www.buzil.com.

GISBAU-Code: GU 40

Artikelnummer 
G525-0001 
G525-0010

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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BUZ® WINDOWMASTER G 525
Onderhoudsreiniger van glazen oppervlakken, geconcentreerd

Voor alle ruiten.

Onderhoudsreiniging:
100 ml/10 l water


