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Porady & sztuczki: Czyszczenie sanitariatów

Pod pojęciem sanitariaty rozumiemy pomieszczenia takie jak np. toalety, łazienki, przebieralnie, prysznice
czy myjnie. Równie różnorodnie przedstawiają się urządzania i wyposażenie w tych pomieszczeniach.
Baseny, pisuary, ścianki działowe, płytki, armatura, umywalki, ławki, zamki, szafki i akcesoria
z najróżniejszych materiałów każdego dnia stawiają nam nowe wyzwania.

Obok bardzo odpornych na działanie kwasów materiałów, takich jak płytki gresowe, ceramika, granit itp. 
mamy jeszcze wiele wrażliwych na działanie kwasów powierzchni, jak marmur, płytki terazzo, fugi, czy 
barwione elementy z tworzyw sztucznych. Przy doborze odpowiednich środków czyszczących do 
sanitariatów należy zawsze brać pod uwagę różnorodność tych metriałów, stopień ich zabrud-
zenia oraz twardość wody. W przypadku materiałów nieodpornych na działanie kwasów do 
czyszczenia nadaje się na przykład neutralny, zapachowy środek Bucal G 468 lub też 
zasadowy środek do mycia urządzeń sanitarnych Buz® Alkasan G 469. 
W przypadku codziennego, intensywnego czyszczenia sanitariatów
seria Buz® Alksan wykazuje się wysoką siłą zwalczającą tłuszcz, 
olej oraz uporczywe zabrudzenia w postaci resztek mydła 
wapiennego.

W przypadku twardej wody oraz materiałów wrażliwych 
na działanie kwasów do czyszczenia sanitariatów
najlepiej stosować środki  na bazie kwasu 
amidosulfonowego. Tutaj odpowiednimi 
produktami o zróżnicowanej nucie za-
pachowej są np. Bucasan® Trendy 
T 464 i Bucasan® Pino T 465. Dzięki  
efektowi skraplania środki te gwaratują 
bezsmugowy połysk bez konieczności dosuszania.

Z serii ekologicznych rozwiązań do sanitariatów 
znakomicie spisują się produkty do codziennego 
mycia z edycji Planta® San P 312 oraz Planta® San 
Intense P 319 do intensywnego doczyszczania. Obydwa 
produkty posiadają europejski i austriacki znak ekologiczny
i spełniają najwyższe wymagania jeśli chodzi o działanie 
czyszczące i ochronę środowiska.

Ekstremalne zabrudzenia i naloty wapienne zwalczy środek 
o lepkiej konsystencji  do gruntownego czyszczenia sanita-
riatów Bucalex® G 460  oraz Wc Cleaner G 465, jak również 
płynny środek do odkamieniania Buz® Contracalc. W innych 
niestandardowych przypadkach do Państwa dyspozycji  
pozostaje team doradczy, który służy pomocą 
i doradzi w doborze odpowiedniego produktu.

BUZIL POLSKA Sp. z o.o.

ul. J. Długosza 60 . PL-51-162 Wrocław. . T +48 71 376 60 31 . F +48 71 376 60 35 . E-Mail: biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl

http://www.facebook.com/BuzilWerkWagner
http://www.facebook.com/BuzilWerkWagner
https://www.xing.com/companies/buzil-werkwagnergmbh&co.kg
https://www.xing.com/companies/buzil-werkwagnergmbh&co.kg
https://plus.google.com/+BUZILWERKWagnerGmbHCoKGMemmingen
https://plus.google.com/+BUZILWERKWagnerGmbHCoKGMemmingen
https://www.linkedin.com/company/buzil-werk-wagner-gmbh-&-co--kg
https://www.linkedin.com/company/buzil-werk-wagner-gmbh-&-co--kg

