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Stripper
ReinigeR vooR SanitaiR

BUCALEX® G 460
viscose sanitairstripper op basis van fosforzuur

Toepassingsgebieden
■	 alle zuurbestendige materialen en oppervlakken in natte ruimtes en 

in zwembaden

■	 Sanitair porselein

■	 Chromen en RvS-oppervlakken

Productvoordelen en eigenschappen
■	 op basis van fosforzuur

■	 Lost hardnekkig vuil op zoals kalk, urineaanslag, roest, ketelsteen, 
modder, vet en zeepresten

■	 Krachtige en snelle reinigende werking

■	 viscositeit maakt goede hechting aan verticale oppervlakken moge-
lijk, waardoor een lange inwerktijd mogelijk is RK-vermelding

■	 voor gebruik in de eenschijfmachine

■	 Ö-norm B5105

Technische gegevens
pH-waarde 0,5
Productkleur rood
verpakking* 1 l fles 

10 l jerrycan
ingrediënten 
volgens inCi

aQUa, BenZYL SaLiCYLate, SoDiUM SULFate, 
SoDiUM CHLoRiDe, BUtYLPHenYL MetHYLPRo-
PionaL, CoLoRant, PHoSPHoRiC aCiD, C12-C14 
PaRetH-7, Peg-2 oLeaMine, SoDiUM CUMene-
SULFonate, PaRFUM, oLeaMine, BUtinDioL, 
HeXYL CinnaMaL

* advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal 
beperkt beschikbaar zijn. neem contact op met uw Buzil-adviseur.
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Stripper
ReinigeR vooR SanitaiR

BUCALEX® G 460
viscose sanitairstripper op basis van fosforzuur

Toepassing en dosering

onderhoud reiniging:
puur - 100 ml / 10 l water

onderhoud reiniging:
100 ml / 10 l water

Strippen: 
1 l / 10 l water

Schuimkanon:
1:5 tot 1:10 met water

Aanvullende producten
Bucasan® Clear g 463 - Kleurloos sanitaironderhoudsreiniger op basis 
van amidosulfonzuur 
Bucazid® S g 467 - Zuur onderhoudsreiniger voor sanitair op basis van 
amidosulfonzuur met geurverwijderaar 
Bucal g 468 - onderhoudsreiniger voor het onderhoud van sanitair, 
zuurvrij 
Buz® alkasan g 469 - onderhoudsreiniger voor het onderhoud van 
sanitair, alkalisch 
Bucasan® trendy t 464 - Sanitaironderhoudsreiniger op basis van 
amidosulfonzuren, sterk geurend 
Bucasan® Pino t 465 - Sanitaironderhoudsreiniger op basis van amido-
sulfonzuren, sterk geurend 
Buz® Contracalc g 461 - vloeistof, kleurloze reiniger en kalk verwijder-
aar op basis van fosforzuur 
Wc Cleaner g 465 - viscose WC reiniger op basis van zoutzuur 
Bucasan® Sanibond g 457 - onderhoudsreiniger voor sanitair op basis 
van citroenzuur, viskeus 
Bucasan® Saniflow G 458 - Onderhoudsreiniger voor sanitair op basis 
van citroenzuur

Gevarenaanduidingen
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met lang-

durige gevolgen.

verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor 
Bucalex® g 460 op www.buzil.com/g460.

giSBaU-Code: gS 80

artikelnummer*:
g460-0001 
g460-0010

* advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. neem contact op met uw Buzil-adviseur.

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 productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.

Datum 23.01.2017

Advies
altijd koud water gebruiken. niet gebruiken op kalkgebonden natuur- en 
kunststenen, aluminium, gelakte oppervlakken en materialen, waarvan 
het verchroomde oppervlak is beschadigd. niet mengen met chloor-
houdende reinigers.
niet gebruiken op acrylglas. 
voor het gebruik op kunststof en armaturen eerst de handleiding van de 
fabrikant lezen.


