
	

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 

Seite 1 von 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipps & Tricks: Czyszczenie gruntowne i warstwy ochronne 
 
Aby otrzymać najlepszy efekt należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Nowe warstwy ochronne mogą przyk-
ładowo wykazywać tendencję do nawarstwiania się, co zawsze zgodnie z zaleceniem producenta musi być 
niwelowane. Dopasowanie odzieży ochronnej należy zawsze dostosować do odpowiedniego procesu 
czyszczenia. Przy tym wskazówki ujęte na karcie charakterystyki, kartach technicznych i pozostałej doku-
mentacji produktowej muszą być zawsze brane pod uwagę. 
 
Check-listy 
 
Ważne w przypadku czyszczenia gruntownego: 
 
☐ Przed rozpoczęciem prac niezbędna jest rozmowa ze zleceniodawcą, określenie planu czasowego i 
 dobór osób wykonujących czyszczenie 
☐ Audyt, tj. zidentyfikowanie rodzaju posadzki i jej natury oraz stanu (uszkodzenia, szwy, itp.) 
☐ Przed rozpoczęciem prac należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe z odpowiednim wyprzedzeniem 
 (zaleca się ~ 6 godzin przed) 
☐ Optymalna temperatura powietrza i powierzchni to do 25°C 
☐ Należy usunąć meble z pomieszczenia, ewentualnie uprzednio sfotografować ich ustawienie 
☐ Zabezpieczyć elementy wrażliwe na uszkodzenia, odgraniczyć czyszczoną powierzchnię poprzez 
 oklejenie taśmą 
☐ Dobór odpowiednich urządzeń oraz - zgodnie z odpornością materiału – zastosowanie czerwonego, 
 zielonego lub brązowego padu lub szczotki szorującej (tutaj zawsze należy uwzględniać wskazówki i 
 zalecenia producenta) 
☐ Uniwersalny środek alternatywnie chemia dodatkowa (w zakresie  czyszczenia gruntownego, antypieni
 acz, itp.) 
☐ Ustawienie tablicy ostrzegawczej „Uwaga ślisko“, ewentualnie koniecznych odgraniczeń strefy 
 czyszczonej 
☐ Rozłożenie wycieraczek, usunięcie luźno leżących zabrudzeń i zmycie na mokro powierzchni 
☐ Przygotowanie sprzętu do czyszczenia gruntownego odpowiednio do zaleceń producenta odnośnie  
 użycia i dozowania 
☐ Nie należy stosować ciepłej wody, chemię należy nakładać równomiernie 
☐ Należy zwracać uwagę na zalecany czas działania, czyszczeniem należy objąć również brzegi i cokoły
☐ Posadzkę szorować maszyną jednotarczową i odpowiednio dostosowanym padem 
☐ Brud i resztki po pielęgnacji należy usunąć w zupełności, odessać pozostałość roztworów myjących z 
 automatu odkurzaczem przemysłowym do pracy na mokro 
 



	

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 

Seite 2 von 2 

 
☐ Zneutralizować posadzkę czystą wodą, po czym ponownie ją odessać 
☐ Raz jeszcze wytrzeć podłogę czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
 
 
Ważne informacje w przypadku warstw ochronnych: 
 
☐ Należy utrzymywać wilgotność powietrza w pomieszczeniu na poziomie 30 do 70% 
☐ Polimerów zasadniczo nie należy rozcieńczać, czy mieszać 
☐ Należy używać odpowiednich urządzeń, padów i wkładów nie zostawiających włókien 
☐ Należy zachowywać odpowiedni czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw 
☐ Ilość środka w zależności od chłonności posadzki to podczas nakładania pierwszej warstwy: 40 – 60 ml 
 na m², 2-3 warstwa natomiast 20 – 40 ml na m² 
☐ Nakładanie warstwy w zależności od oczekiwanych efektów powtórzyć 2-3 razy 
☐ Uwaga: Przed nałożeniem kolejnej warstwy odczekać aż wcześniejsza kompletnie wyschnie 
☐ Warstwy nakładać jedną na drugą, nie wychodzić poza obszar nakładania filmu ochronnego 
☐ Ze względu na fazę schnięcia filmu ochronnego unikać przeciągów 
☐ Nie zlewać resztek środka do kanistra 
☐ Po odpowiednim czasie schnięcia wstawić meble zgodnie ze zdjęciem 
☐ Napoczęty kanister zużyć w ciągu 4 tygodni, zamknięte polimery można przechowywać rok czasu 
☐ Czyszczoną powierzchnię można oddać do użytku najwcześniej po upływie 12 godzin 
☐ Proces w zależności od zapotrzebowania powtarzać co najmniej co 2 lata 
 

 
Tipps & Tricks:  
 
☐ Trzymać w zasięgu ręki wilgotną ściereczkę, aby móc w każdej chwili zetrzeć rozpylone krople roztworu 
 strippera na drewnianych cokołach lub ścianach 
☐ Jeśli istnieją jeszcze punktowe miejsca, które należy doczyścić, czyszczenie gruntowne należy 
 powtórzyć (ewentualnie zastosować produkt Corridor® Dryex S 711) 
☐ Dodanie antypieniacza do odkurzacza chroni przed nadmiernym pienieniem 
☐ Urządzenia i kanistry odstawić na wycieraczkach 
 
 
Zastosowanie się do powyższych porad gwarantuje najlepszy efekt w myśl ekonomiczności i ekologii. 


