PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

BUZ® LAUNDRY WASMIDDEL
PRODUCTOVERZICHT

NU NOG MEER EFFICIËNTIE EN SERVICE
VOOR UW WASGOED
Met Buz® Laundry haalt u de perfecte serie producten voor
de professionele reiniging van dweilen, doekjes, handdoeken,
beddengoed, tafellinnen en werkkleding in huis. Het hele
assortiment Buz® Laundry is ontwikkeld volgens een modulair
principe. Daarmee kunnen de wasresultaten exact op de speciﬁeke behoeften van de professionele sector worden aangepast.
Aangezien alle producten vloeibaar zijn, kunnen ze heel precies
gedoseerd worden en wordt de werking ook bij lage temperaturen gegarandeerd.
Op deze manier bieden onze complete wasmiddelen ook zuivere
bedrijfsvoordelen: zo verbruikt u met Buz® Laundry Compact
en Buz® Laundry Enz 3 door de geoptimaliseerde dosering
maar liefst 20% minder wasmiddel. Het resultaat is echter net
zo overtuigend als tevoren, vanwege de nieuwe meetmethode
voor de exacte bepaling van de reinigingsprestatie.

Ons servicepakket inclusief planning, installatie en ondersteuning staat met individuele, op uw bedrijf afgestemde
doseringsoplossingen voor u klaar, zonder verborgen kosten.
In de praktijk houdt dit in: Na een bezoek van onze vertegenwoordiger aan uw bedrijf stellen we een individueel en
exact op uw wensen afgestemd aanbod samen. De montage,
installatie en efﬁciënte instelling van de apparatuur wordt
uitgevoerd door een gekwaliﬁceerde technicus, die ook de
eerste wascyclus uitvoert. Het Buzil servicepakket wordt
afgerond met veelzijdige ondersteunende diensten, zoals de
regelmatige onderhoudsservice, de 24/7 bereikbare hotline
en een zeer snelle break-down-service.

*Bepaald in het kader van de nieuwe meetprocedures voor de exacte bepaling van de reinigingsprestatie.

BUZ® LAUNDRY WASMIDDEL PRODUCTOVERZICHT

BUZ® LAUNDRY COMPACT L 810

Vloeibaar wasmiddel, hooggeconcentreerd

pH 14

Met krachtig tensidesysteem

Toepassingsgebieden
Totaalwasmiddel voor industrieel gebruik
Geschikt voor katoen, microvezel, viscose, polyester,
polyamide, polypropyleen
Voor alle temperaturen: 30 °C tot 95 °C
Voor alle waterhardheden
Voordelen van het product
Efﬁciënt, krachtig tensidesysteem voor de
beste vuilverwijdering
Optimaal kalkbindend vermogen door speciale
complexvormers
Perfect wit door optische witmakers
Hoog vuiloplossend vermogen, zodat het verwijderde
vuil niet in de vezels kan trekken
Bescherming tegen grauw worden

BUZ® LAUNDRY ENZ 3 L 820

Verwijdert moeiteloos vuil, zoals straatvuil, roet,
vet, olie, urine e.a.
Toepassing en dosering
Voor handmatige en automatische dosering.
Buz® Laundry Compact L 810 wordt volgens de volgende
aanbevolen dosering bij de hoofdwas gedoseerd:
Hardheid

mmol / l

°dH

ml / kg (droog wasgoed)

zacht
gemiddeld
hard
zeer hard

<1,3
1,3-2,5
2,5-3,8
>3,8

<7,3
7,3-14
14-21,3
>21,3

10-15
10-20
15-25
20-30

Verpakking
2 l, 10 l, 20 l

Enzymenhoudend vloeibaar wasmiddel, hooggeconcentreerd

pH 8

Verwijdert eiwit, zetmeel en vetten

Toepassingsgebieden
Vloeibaar wasmiddel voor industrieel gebruik
Geschikt voor alle textielsoorten
Speciﬁek voor lage temperaturen: 30 °C tot 60 °C
Voor alle waterhardheden
Voordelen van het product
Speciale combinatie van enzymen voor het
verwijderen van alle enzymrelevante vlekken
zoals eiwit, zetmeel of vet
Krachtig tensidesysteem voor de beste
vuilverwijdering
Optimale werking door speciale complexvormers
Perfect wit door optische witmakers
Hoog vuiloplossend vermogen, zodat het verwijderde
vuil niet in de vezels kan trekken

BUZ® LAUNDRY SOFT L 830

Bescherming tegen grauw worden
Beschermt de stof
Toepassing en dosering
Voor handmatige en automatische dosering.
Buz® Laundry Enz 3 L 820 wordt volgens de volgende
aanbevolen dosering bij de hoofdwas gedoseerd:
Hardheid

mmol / l

°dH

ml / kg (droog wasgoed)

zacht
gemiddeld
hard
zeer hard

<1,3
1,3-2,5
2,5-3,8
>3,8

<7,3
7,3-14
14-21,3
>21,3

10-15
10-20
15-25
20-30

Verpakking
2 l, 10 l, 20 l

Wasverzachter

pH 3,5

Voor voelbaar zachter wasgoed

Toepassingsgebieden
Wasverzachter voor industrieel gebruik
Voor het verzachten van alle geschikte soorten
textiel
Voor alle waterhardheden
Niet geschikt voor functionele kleding en microvezels
Voordelen van het product
Kostenbesparend omdat het textiel gemakkelijker
gestreken kan worden
Zorgt ervoor dat het textiel ﬁjner aanvoelt
op de huid
Met antistatisch effect op synthetische vezels
Zorgt voor zacht, geurig wasgoed

Toepassing en dosering
Voor handmatige en automatische dosering.
Buz® Laundry Soft L 830 wordt volgens de volgende
aanbevolen dosering bij de hoofdwas gedoseerd:
2 tot 5 ml / kg droge was
(al naargelang de hardheid van het water)
Verpakking
10 l

BUZ® LAUNDRY WASMIDDEL PRODUCTOVERZICHT

BUZ® LAUNDRY STRONG L 831

Vloeibare waskrachtversterker

pH 14

Verwijdert zelfs het hardnekkigste vuil

Toepassingsgebieden
Waskrachtversterker voor industrieel gebruik
Geschikt voor katoen, microvezel, viscose, polyester,
polyamide, polypropyleen
Voor alle temperaturen: 30 °C tot 95 °C
Voor alle waterhardheden
Voordelen van het product
Geoptimaliseerd vuiloplossend vermogen door
speciale complexvormers
Voorkomt dat het verwijderde vuil opnieuw in
de vezels trekt
Verbeterd vuiloplossend vermogen
Speciale bescherming tegen grauw worden

Toepassing en dosering
Voor handmatige en automatische dosering.
Buz® Laundry Strong L 831 wordt volgens de volgende
aanbevolen dosering bij de hoofdwas gedoseerd:
5 tot 20 ml / kg droge was (al naargelang de hardheid
van het water en het soort vuil)
Verpakking
2 l, 20 l

DOSEERAPPARATEN

Naast ons assortiment Laundry bieden wij u een
uitgebreide service voor doseringsapparatuur – van
de planning tot de installatie en ondersteuning.
Vraag een persoonlijke offerte aan – wij geven
u graag advies!

VRAGEN & ANTWOORDEN

Hoe kan ik mijn textiel goed wassen?
Neem bij de keuze van de temperatuur en het programma altijd
de aanbevelingen van de fabrikant in acht. Zeer ﬁjn textiel
wordt bijvoorbeeld aangeraden niet te bleken. Alle belangrijke
informatie over de afzonderlijke wasmiddelen vindt u op de
technische gegevensbladen. Laad de machine altijd zo vol dat
er in de trommel nog minimaal vier vingers ruimte over is.
Wat zijn de voordelen van vloeibaar wasmiddel in vergelijking met waspoeder?
De vloeibare wasmiddelen van Buzil kunnen naar wens gedoseerd worden en met andere producten gecombineerd worden.
Bij hardnekkig vuil kunt u Buz® Laundry Strong gebruiken
en indien een wasverzachter nodig is kan Buz® Laundry Soft
worden toegevoegd. Bij vloeibare producten blijven er in
tegenstelling tot waspoeder ook bij lage temperaturen geen
resten wasmiddel achter op het wasgoed.
Wat betekent kalkbindend vermogen?
Hoe harder het water, hoe meer kalk en kalkzepen het bevat.
Deze vormen afzettingen op het wasgoed en geven het een
grijze sluier. Door complexvormers wordt het kalk gebonden,
waardoor het in het waswater blijft en zich niet aan het wasgoed kan hechten.
Wat betekent hoog vuiloplossend vermogen en bescherming
tegen vergrijzing?
Dat betekent dat het vuil door het wasmiddel in het water
opgelost blijft en het zich niet opnieuw kan hechten aan
het textiel.

kunnen worden afgebroken en zo zonder het textiel aan te
tasten verwijderd kunnen worden. Het gaat hier om zetmeel
(bijv. levensmiddelen zoals pasta, rijst of aardappels), eiwit
(bijv. bloed of melkproducten) en vetten (bijv. vet, olie of
make-upresten).
Waardoor beschermt Buz® Laundry Enz 3 de stof?
Het enzymwasmiddel is minder alkalisch dan een compleet
wasmiddel en daarom minder agressief voor textiel. Enzymen
pakken alleen het vuil aan en tasten zo niet het materiaal
aan. Hierdoor worden ook bij lage temperaturen goede
resultaten behaald, zodat het materiaal niet onnodig aan
hoge temperaturen hoeft te worden blootgesteld.
Waarom in Buz® Laundry Soft niet geschikt voor microvezels
en functionele stoffen?
Functionele stoffen en microvezels verliezen door wasverzachter hun werking. Dit komt door de kleine poriën in
microvezels en in de membranen van functionele stoffen,
waarin de wasverzachter afzettingen vormt en ze verstopt.
Microvezels nemen bijv. na het gebruik van wasverzachter
minder op.
Hoe vergemakkelijkt Buz® Laundry Soft het strijken?
Zoals de naam al zegt, maakt wasverzachter de vezels
zacht. Daardoor heeft het wasgoed minder vouwen en is
het dus gemakkelijker te strijken. Er hoeft nauwelijks stoom
gebruikt te worden en er kan met lagere temperaturen
gestreken worden.

Wat is het verschil tussen optische witmakers
en bleekmiddelen?
Bleekmiddel reageert chemisch met het vuil, waardoor het
ontkleurt. Optische witmakers veranderen alleen het visuele
aspect, waardoor het textiel stralend wit lijkt. Witmakers zijn
niet voor de vlekverwijdering, maar voorkomen het vergelen
van het witte materiaal. In principe zijn optische witmakers
minder agressief dan bleekmiddel.
Wat zijn enzymen?
Enzymen zijn biokatalysatoren. Ze breken enzymrelevante
vuilbestanddelen zoals zetmeel, eiwit of vet af en helpen het
te verwijderen.
Wat is eigenlijk precies enzymrelevant vuil?
Enzymrelevant vuil bestaat uit stoffen die door enzymen
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