
EDYCJA PLANTA® 
KATALOG PRODUKTOWY

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE



Nawierzchnie Pod³ogi Sanitariaty Przemys³ Spo¿ywczy Rozwi¹zania specjalistyczne

EFEKTYWNY I KOMPLETNY PRZYJAZNY 
DLA ŒRODOWISKA SYSTEM DO CZYSZCZENIA

Wysoka wydajnoœæ mycia – doskona³y rezultat:
Edycja Planta® marki Buzil nie tylko spe³nia najwy¿sze 
wymagania w zakresie wydajnoœci mycia, ale równie¿ 
restrykcyjne europejskie  standardy ochrony œrodowiska.

Zaczynaj¹c od powierzchni i pod³óg przez sanitariaty i szk³o, 
po p³yny do mycia r¹k - przyjazny dla u¿ytkownika i kompletny 
system gwarantuje zrównowa¿one rozwi¹zania czyszcz¹ce do 
wszystkich zakresów zastosowania. Nasze ekologiczne 
rozwi¹zania  s¹ efektem wieloletniego doœwiadczenia,  
poniewa¿ kwesti¹ ekologii zajmujemy siê intensywnie ju¿ od 
ponad dwóch dekad. Na podstawie badañ i nabytych 
doœwiadczeñ nieustannie ulepszamy nasz ca³y asortyment pro-
duktowy, a edycja Planta® zosta³a wyrózniona EU Ecolabel oraz 
Austriackim Znakiem Ochrony Œrodowiska.

Zaanga¿owanie firmy Buzil w zrównowa¿ony rozwój 
wychodzi jednak znacznie poza samo tworzenie produktów. W 
roku 2002, otrzymaliœmy certyfikat DIN ISO 14001 za 
ekologiczny system zarz¹dzania. Jako cz³onek Bawarskiego 
Stowarzyszenia Ochrony Œrodowiska (Umweltpakt Bayern) ju¿ 
od roku 1995  udzielamy siê w ró¿nych akcjach w zakresie troski 
o  œrodowisko. Od 2011 Buzil jest te¿ cz³onkiem Œwiatowej Rady 
Biznesu do spraw Zrównowa¿onego Rozwoju (BCSD).

Nieustannie koncentrujemy siê na tym, by tworzyæ pionierskie 
rozwi¹zania dla bran¿y czystoœci, lub innymi s³owy: by 
wspó³tworzyæ perfekcyjn¹ czystoœæ, która przetrwa.

Edycja wyró¿niona EU Ecolabel i 
Austriackim Znakiem Ochrony Œrodowiska
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EDYCJA PLANTA®

Produkt przeznaczony równie¿ do stosowania 
w przemyœle spo¿ywczym

PLANTA® ORANGE P 311 
Wszystkie odporne na dzia³anie wody powierzchnie i posadzki 
pod³ogowe; zalecany do czyszczenia kuchni przemys³owych, do 
gastronomii i przemys³u spo¿ywczego

 Czyszczenie bie¿¹ce

Zalety produktu
 Produkt posiada europejski i austriacki 

certyfikat ekologiczny 
 Œwie¿y pomarañczowy zapach
 Doskona³a wydajnoœæ mycia
 Szczególnie sprawdza siê w przypadku 

oleistych i t³ustych zabrudzeñ
 Œwiadectwo dopuszczenia do 

 stosowania w przemyœle spo¿ywczym

Pojemnoœæ
1 l, 10 l

Ekologiczny superkoncentrat do codziennej pielêgnacji pH 10

Lœni¹cy po³ysk

PLANTA® SOFT P 313 
Wszystkie odporne na dzia³anie wody, b³yszcz¹ce powierzchnie i 
posadzki pod³ogowe, a w szczególnoœci powierzchnie ze szk³a i 
tworzywa sztucznego; b³yszcz¹cy kamieñ sztuczny i naturalny

 Czyszczenie bie¿¹ce

Zalety produktu
 Produkt posiada europejski i austriacki 

certyfikat ekologiczny 
 Lœni¹cy po³ysk
 Wysycha szybko, nie pozostawiaj¹c 

smug
 Delikatny dla powierzchni
 Produkt niskopienny, nadaj¹cy sie do 

automatów myjacych

Pojemnoœæ
1 l, 10 l

Ekologiczny uniwersalny œrodek czyszcz¹cy pH 7

Skuteczny w zastosowaniu na zewnêtrznych 
przeszkleniach

PLANTA® VIEW P 318 
Oszklenia zewnêtrzne, szyby; ramy okienne; szyby samochodowe;
os³ony szklane modu³ów PV

 Czyszczenie bie¿¹ce

Zalety produktu
 Produkt posiada europejski i austriacki 

certyfikat ekologiczny 
 Ochrona przed zbyt szybkim ponownym 

osadzaniem siê brudu dziêki efektowi 
anti-soiling

 Równomierna, stabilna mikropiana
 Doskona³y poœlizg gumowego zbieraka
 Optymalne usuwanie zabrudzeñ 

po owadach 

Pojemnoœæ
1 l, 10 l

Ekologiczny œrodek w koncentracie do bie¿¹cej  
pielêgnacji szk³a pH 6,5

Skuteczny w zastosowaniu na wewnêtrznych 
przeszkleniach

PLANTA® CLEAR P 316 
Oszklenia wewnêtrzne i powierzchnie tj. lustra, ramy, tworzywa 
sztuczne i szyby samochodowe

 Czyszczenie bie¿¹ce

Zalety produktu
 Produkt posiada europejski i austriacki 

certyfikat ekologiczny 
 Ochrona przed zbyt szybkim ponownym 

osadzaniem siê brudu dziêki efektowi 
anti-soiling

 Praktyczna nasadka natryskowa
 Mo¿liwoœæ czyszczenia punktowego
 Wysycha szybko, nie pozostawiaj¹c 

smug
 Skuteczna si³a czyszczenia równie¿ przy 

t³ustych zabrudzeniach

Pojemnoœæ
600 ml, 10 l

Ekologiczny, gotowy do u¿ycia p³yn do mycia szyb pH 8



NOWOŒÆŒÆ

Czyœci i pielêgnuje jednoczeœnie

PLANTA® CLEEN P 315 
Posadzki pod³ogowe odporne na dzia³anie wody, jak np. PCV, 
guma, linoleum, nielakierowany parkiet i korek, kamieñ sztuczny i 
naturalny

 Czyszczenie bie¿¹ce

Zalety produktu
 Produkt posiada europejski i austriacki 

certyfikat ekologiczny 
 Pielêgnuje i czyœci, nie nawarstwia siê
 Wyj¹tkowo oszczêdne dozowanie
 Pozostawia jedwabisty b³yszcz¹cy film 

ochronny
 Chroni przed powstawaniem œladów 

po butach i zabezpiecza przed zabru-
dzeniem

 Odpowiedni do stosowania w automa-
tach myj¹cych

 Nadaje siê do polerowania metod¹ 
high-speed

Pojemnoœæ
1 l, 10 l

Ekologiczny œrodek do mycia
na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie pH 8,5

Efektywna si³a usuwania warstw pielêgnacyjnych

PLANTA® MULTI STRIPPER P 321 
Posadzki wodoodporne i wra¿liwe na zasady, takie jak linoleum, 
wyk³adziny elastomerowe i PCV; mo¿e byæ równie¿ u¿ywany na 
sztucznych i naturalnych powierzchniach kamiennych

 Czyszczenie gruntowne

Zalety produktu
 Produkt posiada austriacki certyfikat 

ekologiczny
 Delikatny dla materia³ów
 Sk³ad przyjazny dla œrodowiska,  

z dobrymi w³aœciwoœciami 
usuwania zabrudzeñ i pow³ok

 Krótki czas dzia³ania 
 Doskona³a skutecznoœæ w zastosowa-

niu ze œrodkiem Planta® Multi Gloss     
P 320

Pojemnoœæ
5 l

Ekologiczny uniwersalny œrodek do czyszczenia  
gruntownego pH 9,5

Nie zawiera cynku, fluorotenzydów i substancji 
zapachowych

PLANTA® MULTI GLOSS P 320 
Posadzki wodoodporne, np. PCV, linoleum i kauczuk; nadaj¹ce siê 
do powlekania posadzki wzbogacone warstw¹ poliuretanu

 Pow³oki zabezpieczaj¹ce

Zalety produktu
 Produkt posiada austriacki certyfikat 

ekologiczny
 Sk³ad odporny na dzia³anie niekorzyst-

nych czynników, przyjazny dla 
œrodowiska

 Nie zawiera soli metali
 Bardzo du¿a zdolnoœæ wype³niania i 

du¿a rozlewnoœæ
 Odpornoœæ na dzia³anie œrodków do 

dezynfekcji powierzchni
 Nadaje siê do polerowania metod¹ high-

-speed i  odnawiania warstwy ochronnej
 Doskona³a skutecznoœæ w zastosowaniu 

ze œrodkiem Planta® Multi Stripper P 321

Pojemnoœæ
5 l

Ekologiczna dyspersja nab³yszczaj¹ca pH 8,5
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EDYCJA PLANTA®

Silne i skuteczne dzia³anie

PLANTA® SAN INTENSE P 319 
Do pomieszczeñ wilgotnych i sanitarnych. Wszystkie odporne na 
dzia³anie kwasów materia³y i powierzchnie, np. umywalki, muszle WC, 
pisuary, p³ytki œcienne i pod³ogowe

 Czyszczenie bie¿¹ce

Zalety produktu
 Produkt posiada europejski i austriacki 

certyfikat ekologiczny 
 Rozpuszcza wapieñ, kamieñ urynowy i 

inne zabrudzenia mineralne
 Zalecany równie¿ do gruntownego 

czyszczenia
 Œrodek w koncentracie – mniejsze 

zu¿ycie w porównaniu z innymi 
produktami dostêpnymi na rynku

Pojemnoœæ
1 l, 10 l

Ekologiczny œrodek do codziennego mycia sanitariatów
na bazie kwasu metanosulfonowego pH 0,5

Delikatny dla materia³u

PLANTA® SAN P 312 
Do pomieszczeñ wilgotnych i sanitarnych; wszystkie materia³y 
odporne na dzia³anie kwasów, tj. porcelana sanitarna; 
powierzchnie chromowane i ze stali nierdzewnej; p³ytki œcienne 
i pod³ogowe

 Czyszczenie bie¿¹ce

Zalety produktu
 Produkt posiada europejski i austriacki 

certyfikat ekologiczny 
 Œwie¿y zapach
 Dobre dzia³anie myj¹ce
 Rozpuszcza wapieñ, kamieñ urynowy i 

inne zabrudzenia mineralne
 Mniejsze zu¿ycie w porównaniu z 

innymi produktami dostêpnymi na 
rynku

 Ujêty na liœcie RK

Pojemnoœæ
1 l, 10 l

Ekologiczny œrodek do codziennego mycia sanitariatów
na bazie kwasu cytrynowego pH 2

Po³ysk bez smug

PLANTA® ALOE P 314 
Stosowany w obszarze spo¿ywczym; powierzchnie i materia³y 
odporne na dzia³anie wody; np. naczynia, szklanki, sztuæce

 Czyszczenie bie¿¹ce

Zalety produktu
 Produkt posiada europejski i austriacki 

certyfikat ekologiczny 
 Szczególnie du¿a zdolnoœæ rozpuszczania 

t³uszczów
 Nadaje siê do rêcznego mycia naczyñ 
 Aktywna piana 
 Wysycha szybko, nie pozostawiaj¹c 

smug, bez suszenia

Pojemnoœæ
1 l, 10 l

Ekologiczny neutralny œrodek do mycia naczyñ pH 7

Delikatny dla skóry nawet przy czêstym u¿yciu

PLANTA® LOTION P 317 
Œrodek do mycia r¹k œrednio zabrudzonych

Zalety produktu
 Produkt posiada europejski i austriacki 

certyfikat ekologiczny 
 Czyœci dok³adnie wnikaj¹c w pory
 Nie zawiera myd³a
 Neutralne pH
 Myje delikatn¹ piank¹
 Oszczêdny w u¿yciu
 Specjalne sk³adniki chroni¹ skórê przed 

wysychaniem
 Przyjemny zapach

Pojemnoœæ
1 l, 5 l

Ekologiczny p³yn do mycia r¹k pH 6,5



www.buzil.pl

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
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BUZIL POLSKA Sp. z o.o.
ul. D³ugosza 60 . 51-162 Wroc³aw
T +48 71 3766 031 . F +48 71 3766 035
E-mail: biuro.polska@buzil.de


