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Onderhoudsreiniger
Universeel schOOnmaakmiddel

DRIZZLE® BLUE SP 20
Gebruiksklare universele sproeireiniger

Toepassingsgebieden
■	 Waterbestendige oppervlakken

■	 Bijv. kunststoffen, glas- en spiegeloppervlakken

■	 Gelakte, hoogglanzende oppervlakken

■	 keramische oppervlakken en metalen

Productvoordelen en eigenschappen
■	 Universele sproeireiniger

■	 sproeien - vegen - klaar

■	 Uitstekend vuiloplossend vermogen door easy-to-clean-effect

■	 hoog rendement door spaarzaam verbruik

■	 subtiele geur

■	 laat een streeploze glans achter

■	 verwijdert probleemloos verontreinigingen van potloden, viltstiften, 
balpennen evenals vingerafdrukken en vet- en nicotine resten

Technische gegevens
ph-waarde 9,5
Productkleur lichtblauw
verpakking* 600 ml fles

10 l jerrycan
ingrediënten 
volgens inci

aQUa, ammOniUm hYdrOXide, alcOhOl, 
eThOXYPrOPanOl, mek, POlYacrYlaTe, 
cOlOranT, laUrYl GlUcOside, caPrYl GlU-
cOside, ParFUm

* 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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Onderhoudsreiniger
Universeel schOOnmaakmiddel

DRIZZLE® BLUE SP 20
Gebruiksklare universele sproeireiniger

Toepassing en dosering

puur
spuit drizzle® Blue sP 20 op een geschikte reinigings-
doek en reinig het oppervlak.

Aanvullende producten
vario clean Trendy T 560 - neutraal beschermende reiniger voor 
kunststof 
Profiglass G 522 - Gebruiksklare glasreiniger 
Planta® clear P 316 - ecologische gebruiksklare glasreiniger 
reso clean G 515 - Gebruiksklare sproeireiniger 
clean Up G 555 - Gebruiksklare vlekverwijderaar

Gevarenaanduidingen
zonder verplichte etikettering

verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor 
drizzle® Blue sP 20 op www.buzil.nl.

GisBaU-code: GGl 05

artikelnummer*:
sP20-0600r4 
sP20-0010r1

* 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.
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