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Onderhoudsreiniger
Metaalreiniger/-OnderhOud

METAPOL G 505
gebruisklare metaal polish

Toepassingsgebieden
■	 Voor gebruik in de levensmiddelensector

■	 Sterk verontreinigde en verkleurde oppervlakken en materialen 
zoals messing, aluminium, brons en koper

■	 toepasbaar op chroom, eloxal, roestvrij staal, glas, keramiek en 
keramische kookplaten

Productvoordelen en eigenschappen
■	 intensieve, diep werkende reinigingskrach‘

■	 Verwijdert sterke verontreiniging

■	 geeft op het behandelde oppervlak een afpareleffect

■	 Mild voor het materiaal

■	 Mild voor de huid

■	 aangename geur

Technische gegevens
ph-waarde 9,5
Productkleur beige
Verpakking* 600 ml fles
ingrediënten 
volgens inCi

aQua, Citral, heXYl CinnaMal, linalOOl, 
SiliCa, aluMiniuM SiliCate, tetraPOtaSSiuM 
PYrOPhOSPhate, SOdiuM C14-17 alKYl SeC 
SulFOnate, trideCeth-5, ParFuM, BenZiSO-
thiaZOlinOne, MethYliSOthiaZOlinOne, 
liMOnene

* 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
Metaalreiniger/-OnderhOud

METAPOL G 505
gebruisklare metaal polish

Toepassing en dosering

Puur 
Product aanbrengen op een vochtige doek, reinigen, 
naspoelen met schoon water en glanzend wrijven met 
een zachte doek.

Aanvullende producten
Bistro g 435 - intensieve reiniger voor de keuken 
Planta® aloe P 314 - ecologisch afwasmiddel voor handafwas, neutraal 
Buz® grillmaster g 576 - hoogalkalische grill- en bakovenreiniger, klaar 
voor gebruik 
Buz® grillmaster g 575 - grill & oven reiniger, sterk alkalisch 
Buz® dish Fix g 530 - afwasmiddel voor handafwas, neutraal 
indumaster® intensive ir 44 - Keuken-industriële reiniger, fosfaatvrij 
Buz® Metasoft g 507 - gebruisklare roestvrijstalen reiniger 
Buz® Polish g 508 - gebruiksklare schuurmelk, dik, vloeibaar 
Buz® Flow g 577 - leidingreiniger, vloeibaar 
Budenat® alkasept d 445 - desinfectiereiniger voor de levensmidde-
lensector, hoogalkalisch 
Budenat® intense d 443 - desinfectiereiniger 
Budenat® rapid d 444 - alcoholische, snelle desinfectie, gebruiksklaar 
Budenat® lM d 447 - desinfecteermiddel voor de levensmiddelensec-
tor, neutraal 
Budenat® rapid Wipes d 444 - alcoholische doekjes voor snelle 
desinfectie

Gevarenaanduidingen
h319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor 
Metapol g 505 op www.buzil.nl.

giSBau-Code: gu 15

artikelnummer*:
g505-0600r4

* 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 05.12.2017

Advies
Oppervlakken of voorwerpen die direct met levensmiddelen in aanra-
king komen, dienen middels zorgvuldig spoelen met water van restan-
ten van reinigingsmiddel te worden ontdaan.
alleen gebruiken op afgekoelde oppervlakken. 
Schudden voor gebruik.


