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Nawierzchnie Pod³ogi Przemys³ spo¿ywczy Rozwi¹zania specjalistyczne

SKUTECZNIE, PEWNIE I SZYBKO CZYSZCZENIE 
BUDYNKÓW I URZ¥DZEÑ PRZEMYS£OWYCH 
SERI¥ ŚRODKÓW INDUMASTER®

Niezale¿nie od rodzaju nieczystości, czy to oleistych, czy t³us-
tych, w przypadku specyficznych zabrudzeń, jak np. klej, grafit, 
¿ywica, starta guma, ślady po butach, czy wózkach, naloty 
wapienne, rdza i zabrudzenia mineralne potrzeba du¿ej si³y 
zwalczania brudu, czyli środka, który zadzia³a niezawodnie i w 
krótkim czasie. Obszary zastosowania, z którymi mamy do czy-
nienia w przemyśle rozci¹gaj¹ się od czyszczenia i pielęgnacji 
wyk³adzin przemys³owych i powierzchni wewnętrznych, takich 
jak sufity i ściany przez najbardziej zró¿nicowane powierzchnie 
metalowe i plastikowe oraz szklenia przemys³owe, a¿ po kon- 
serwację i pielęgnację maszyn produkcyjnych. Profesjonalne 
środki do przemys³u musz¹ być więc szybkoschn¹ce, niskopien-
ne (by mo¿na je stosować w maszynach czyszcz¹cych), musz¹ 
chronić przed korozj¹, być przyjazne dla środowiska i posiadać 
w³aściwości szybko dzia³aj¹cych separatorów t³uszczy wed³ug 
tzw. normy ÖNORM. W szczególności, w sektorze spo¿ywczym 
niezbędne jest odpowiednie podejście do higieny. Wieloletnie 
doświadczenie i doskona³e know-how w zakresie czyszczenia 
przemys³owego oraz ró¿nego rodzaju obiektów u¿ytkowych czy-
ni firmę Buzil w³aściwym partnerem dla tych trudnych wyzwań, 

które mog¹ być w skuteczny sposób zwalczone nasz¹ seri¹ 
przemys³owych środków czyszcz¹cych INDUMASTER® .

Wartość maszyn i urz¹dzeń produkcyjnych jest nie do przece-
nienia. Niestety utrzymuj¹ce się zabrudzenia i brak bie¿¹cej 
pielęgnacji zwiększa znacz¹co ryzyko zak³óceń dzia³ania urz¹-
dzeń produkcyjnych, a nawet grozi ich zepsuciem. Regularne 
u¿ywanie serii środków INDUMASTER® do bie¿¹cej pielęgnacji 
oraz stosowanie się do odpowiednich zaleceń producenta 
w kwestii czyszczenia urz¹dzeń mo¿e znacz¹co zredukować 
koszty utrzymania.

Buzil oferuje szereg dodatkowych us³ug. Od indywidualnych 
konsultacji na obiekcie  poprzez tworzenie planów czyszczenia 
i higieny, a¿ po dopasowane do wymogów klienta seminaria 
i szkolenia praktyczne: nasi doświadczeni technologowie 
oraz ca³y team s¹ do Państwa dyspozycji s³u¿¹c doradztwem i 
wsparciem. Dodatkowo zapraszamy do kontaktu telefonicznego 
z naszym biurem.

KATALOG PRODUKTÓW
PRZEMYS£OWYCH

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
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Produkt szybkoschnący

Indumaster® Fast IR 14 
Rekomendowany do obszarów przemys³owych; posadzki odporne 
na dzia³anie zasad i wody, takie jak PCV, kamień (niepolerowany), 
¿ywica epoksydowa, jastrych betonowy, klinkier, p³yty gliniane

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Szybkoschn¹cy
 Rozpuszcza t³uste i oleiste

 zabrudzenia
 Z reduktorem pienienia
 Usuwa ślady gumy
 Nie zak³óca dzia³ania separatorów

 t³uszczu zgodnie z ÖNORM B 5105

Pojemnośæ
10 l

Środek do czyszczenia maszyn 
o wysokim odczynie zasadowym pH 14

Szybka seperacja tłuszczów

Indumaster® Radical IR 40 
Pomieszczenia warsztatowe i przemys³owe; odporne na dzia³anie 
zasad pod³ogi i powierzchnie

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Do uniwersalnego zastosowania
 Du¿a zdolność rozpuszczania brudu,

 w szczególności olejów i t³uszczy
 przemys³owych
 Niskopieni¹cy
 Nie zak³óca dzia³ania separatorów

 t³uszczu zgodnie z ÖNORM B 5105

Pojemnośæ
10 l, 200 l

Środek przemysłowy do czyszczenia podłóg 
o odczynie zasadowym pH 13

Wysokowydajny środek czyszczący 

Indumaster® Strong IR 45 
Pomieszczenia przemys³owe i warsztatowe; do pod³óg i 
powierzchni odpornych na dzia³anie zasad; skuteczny w 
czyszczeniu po po¿arach

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Wybitna si³a rozpuszczania brudu
 Rozpuszcza najbardziej uporczywe

 zabrudzenia, jak np. siln¹ sadzę, olej i
 smar, grafit i start¹ gumę
 Bardzo dobre w³aoeciwości

 dyspergowania

Pojemnośæ
1 l, 10 l, 200 l

Wysokoalkaliczny środek przemysłowy do 
czyszczenia podłóg pH 13,5

Usuwa ślady po gumie

Indumaster® Forte IR 42 
Obiekty przemys³owe i hale sportowe, bramy rolowane i segmen-
towe; pod³ogi i powierzchnie odporne na dzia³anie rozpuszczal-
ników

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Dobra zdolność rozpuszczania brudu
 Usuwa ślady po butach, start¹ gumę

 z opon wózków wid³owych i niskiego
 podnoszenia, ¿ywicę do pi³ki ręcznej 

itp.
 Mo¿liwość czyszczenia punktowego

Pojemnośæ
10 l

Środek na bazie rozpuszczalników do czyszczenia
pomieszczeñ przemysłowych oraz podłóg sportowych pH 5

Delikatny dla skóry

Rinax® Top G 801 
Do zastosowania np. w zak³adach przemys³owych i warsztatach; 
d³onie średnio lub mocno zabrudzone

Zalety produktu
 Myje dog³ębnie wnikaj¹c w pory
 Czyści chroni¹c skórę równie¿ w

 przypadku codziennego stosowania
 W³aściwości pielęgnuj¹ce
 P³ynny krem do mycia r¹k z przyjemnie

 masuj¹cymi ścieraj¹cymi cz¹steczkami
 z tworzywa sztucznego
 Do skóry wra¿liwej
 Wartość pH zosta³a dopasowana do

 wartości naturalnej warstwy ochronnej
 skóry r¹k

Pojemnośæ
2,5 l, 10 l

Płynny krem do mycia rąk pH 5,5

Delikatny dla czyszczonego materiału

Indumaster® Step IR 16 
Produkt przeznaczony do obszaru przemys³owego, do ręcznego i 
maszynowego czyszczenia powierzchni odpornych na dzia³anie 
wody, a w szczególności do aluminium, stali nierdzewnej i szkla 
akrylowego; do intensywnego, maszynowego czyszczenia schodów
ruchomych i taśm transportowych

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Szybko dzia³aj¹cy, silny środek myj¹cy

 do ręcznego i maszynowego czyszcze-
nia

 Du¿a zdolność rozpuszczania brudu
 Rozpuszcza t³uste i oleiste zabrudzenia
 Bardzo du¿a zdolność nawil¿ania
 Delikatny dla materia³ów

Pojemnośæ
10 l

Neutralny specjalistyczny środek przemysłowy pH 8,5

Indumaster® Intensive IR 44 
Do pomieszczeń, gdzie przechowywana jest ¿ywność, pomieszczeń 
warsztatowych i przemys³owych; pod³ogi i powierzchnie odporne 
na dzia³anie zasad

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Intensywna si³a rozpuszczania brudu
 Rozpuszcza silne zabrudzenia olejem

 i t³uszczem zwierzęcym oraz roślinnym
 Œwiadectwo dopuszczenia do

 stosowania w przemyśle spo¿ywczym

Pojemnośæ
10 l, 200 l

Środek czyszczący stosowany w przemyśle
niezawierający fosforanów pH 12

Ochrona przed korozją

Indumaster® Protect IR 30 
Rekomendowany dla przemys³u, tj. do czyszczenia i konserwacji 
maszyn produkcyjnych, jak np. CNC; plandeki pojazdów cię¿arowych 
i p³aty namiotowe, wszystkie odporne na dzia³anie zasad materia³y, 
powierzchnie i posadzki

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Ochrona przed korozj¹
 Bardzo dobra zwil¿alność
 Rozpuszcza t³uste i oleiste

 zabrudzenia oraz oleje wiertarskie
 Nie zak³óca dzia³ania separatorów

 t³uszczu zgodnie z norm¹ ÖNORM
 B 5105

Pojemnośæ
10 l, 200 l

Środek do czyszczenia nawierzchni w przemyśle pH 9,5

Certyfikat ekologicznyŚrodek niskopienny

Indumaster® Universal IR 55 
Do zastosowania w przemyśle, tj. m.in. do maszyn produkcyj-
nych, wszystkich materia³ów, pod³óg i nawierzchni odpornych na 
dzia³anie wody

Indumaster® Offensive IR 47 
Pomieszczenia przemys³owe i warsztatowe; odporne na dzia³anie 
zasad pod³ogi i powierzchnie; posadzki z ¿ywicy epoksydowej, 
p³ytki, pod³ogi ceramiczne i jastrychowe

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Du¿a si³a rozpuszczania trudnych 

zabrudzeń i t³uszczu
 Certyfikat ekologiczny
 Delikatny dla materia³ów przy dobrej

 wydajności mycia
 Nie zak³óca separatorów t³uszczów

 zgodnie z norm¹ ÖNORM B5105
 Hamuje pienienie
 Spe³nia wymagania producentów 

samochodowych dotycz¹ce si³y 
 zwalczania brudu , t³uszczu i 
 rozpuszczania osadówr

Pojemnośæ
10 l, 200 l

 Czyszczenie intensywne

Zalety produktu
 Bezwzględny dla brudu
 Usuwa uporczywe zaschnięte zabrudze-

nia
  Zwalcza mocne zabrudzenia oleisto-

 t³uszczowe oraz sadzę
 Bardzo dobre w³aściwości

 dyspergowania
 Niskopieni¹cy

Pojemnośæ
10 l

Ekologiczny środek przemysłowy do czyszczenia podłógWysokoalkaliczny środek przemysłowy do 
czyszczenia podłóg pH 10pH 13,5
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Zestawienie produktów dla przemysłu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z opiekunem lub naszym biurem.

Indumaster® Fast IR 14

Indumaster® Step IR 16

Indumaster® Protect IR 30

Indumaster® Radical IR 40

Indumaster® Forte IR 42

Indumaster® Intensive IR 44

Indumaster® Strong IR 45

Indumaster® Offensive IR 47

Indumaster® Universal IR 55

Rinax® Top G 801    
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Wysycha szybko

Ruchome schody, windy, aluminium

Oleje wiertarskie, plandeki samochodowe

Żywica do pi³ki ręcznej

W³aściwości dyspergowania

W³aściwości dyspergowania

Przemys³ samochodowy

Mycie r¹k

Produkt rekomendowany
Produkt, który mo¿na 
stosować
Zastosowanie warunkowe

Odpowiedni do zastosowania w przemyśle spo¿ywczym
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Produkt szybkoschnący

Indumaster® Fast IR 14 
Rekomendowany do obszarów przemys³owych; posadzki odporne 
na dzia³anie zasad i wody, takie jak PCV, kamień (niepolerowany), 
¿ywica epoksydowa, jastrych betonowy, klinkier, p³yty gliniane

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Szybkoschn¹cy
 Rozpuszcza t³uste i oleiste

 zabrudzenia
 Z reduktorem pienienia
 Usuwa ślady gumy
 Nie zak³óca dzia³ania separatorów

 t³uszczu zgodnie z ÖNORM B 5105

Pojemnośæ
10 l

Środek do czyszczenia maszyn 
o wysokim odczynie zasadowym pH 14

Szybka seperacja tłuszczów

Indumaster® Radical IR 40 
Pomieszczenia warsztatowe i przemys³owe; odporne na dzia³anie 
zasad pod³ogi i powierzchnie

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Do uniwersalnego zastosowania
 Du¿a zdolność rozpuszczania brudu,

 w szczególności olejów i t³uszczy
 przemys³owych
 Niskopieni¹cy
 Nie zak³óca dzia³ania separatorów

 t³uszczu zgodnie z ÖNORM B 5105

Pojemnośæ
10 l, 200 l

Środek przemysłowy do czyszczenia podłóg 
o odczynie zasadowym pH 13

Wysokowydajny środek czyszczący 

Indumaster® Strong IR 45 
Pomieszczenia przemys³owe i warsztatowe; do pod³óg i 
powierzchni odpornych na dzia³anie zasad; skuteczny w 
czyszczeniu po po¿arach

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Wybitna si³a rozpuszczania brudu
 Rozpuszcza najbardziej uporczywe

 zabrudzenia, jak np. siln¹ sadzę, olej i
 smar, grafit i start¹ gumę
 Bardzo dobre w³aoeciwości

 dyspergowania

Pojemnośæ
1 l, 10 l, 200 l

Wysokoalkaliczny środek przemysłowy do 
czyszczenia podłóg pH 13,5

Usuwa ślady po gumie

Indumaster® Forte IR 42 
Obiekty przemys³owe i hale sportowe, bramy rolowane i segmen-
towe; pod³ogi i powierzchnie odporne na dzia³anie rozpuszczal-
ników

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Dobra zdolność rozpuszczania brudu
 Usuwa ślady po butach, start¹ gumę

 z opon wózków wid³owych i niskiego
 podnoszenia, ¿ywicę do pi³ki ręcznej 

itp.
 Mo¿liwość czyszczenia punktowego

Pojemnośæ
10 l

Środek na bazie rozpuszczalników do czyszczenia
pomieszczeñ przemysłowych oraz podłóg sportowych pH 5

Delikatny dla skóry

Rinax® Top G 801 
Do zastosowania np. w zak³adach przemys³owych i warsztatach; 
d³onie średnio lub mocno zabrudzone

Zalety produktu
 Myje dog³ębnie wnikaj¹c w pory
 Czyści chroni¹c skórę równie¿ w

 przypadku codziennego stosowania
 W³aściwości pielęgnuj¹ce
 P³ynny krem do mycia r¹k z przyjemnie

 masuj¹cymi ścieraj¹cymi cz¹steczkami
 z tworzywa sztucznego
 Do skóry wra¿liwej
 Wartość pH zosta³a dopasowana do

 wartości naturalnej warstwy ochronnej
 skóry r¹k

Pojemnośæ
2,5 l, 10 l

Płynny krem do mycia rąk pH 5,5

Delikatny dla czyszczonego materiału

Indumaster® Step IR 16 
Produkt przeznaczony do obszaru przemys³owego, do ręcznego i 
maszynowego czyszczenia powierzchni odpornych na dzia³anie 
wody, a w szczególności do aluminium, stali nierdzewnej i szkla 
akrylowego; do intensywnego, maszynowego czyszczenia schodów
ruchomych i taśm transportowych

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Szybko dzia³aj¹cy, silny środek myj¹cy

 do ręcznego i maszynowego czyszcze-
nia

 Du¿a zdolność rozpuszczania brudu
 Rozpuszcza t³uste i oleiste zabrudzenia
 Bardzo du¿a zdolność nawil¿ania
 Delikatny dla materia³ów

Pojemnośæ
10 l

Neutralny specjalistyczny środek przemysłowy pH 8,5

Indumaster® Intensive IR 44 
Do pomieszczeń, gdzie przechowywana jest ¿ywność, pomieszczeń 
warsztatowych i przemys³owych; pod³ogi i powierzchnie odporne 
na dzia³anie zasad

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Intensywna si³a rozpuszczania brudu
 Rozpuszcza silne zabrudzenia olejem

 i t³uszczem zwierzęcym oraz roślinnym
 Œwiadectwo dopuszczenia do

 stosowania w przemyśle spo¿ywczym

Pojemnośæ
10 l, 200 l

Środek czyszczący stosowany w przemyśle
niezawierający fosforanów pH 12

Ochrona przed korozją

Indumaster® Protect IR 30 
Rekomendowany dla przemys³u, tj. do czyszczenia i konserwacji 
maszyn produkcyjnych, jak np. CNC; plandeki pojazdów cię¿arowych 
i p³aty namiotowe, wszystkie odporne na dzia³anie zasad materia³y, 
powierzchnie i posadzki

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Ochrona przed korozj¹
 Bardzo dobra zwil¿alność
 Rozpuszcza t³uste i oleiste

 zabrudzenia oraz oleje wiertarskie
 Nie zak³óca dzia³ania separatorów

 t³uszczu zgodnie z norm¹ ÖNORM
 B 5105

Pojemnośæ
10 l, 200 l

Środek do czyszczenia nawierzchni w przemyśle pH 9,5

Certyfikat ekologicznyŚrodek niskopienny

Indumaster® Universal IR 55 
Do zastosowania w przemyśle, tj. m.in. do maszyn produkcyj-
nych, wszystkich materia³ów, pod³óg i nawierzchni odpornych na 
dzia³anie wody

Indumaster® Offensive IR 47 
Pomieszczenia przemys³owe i warsztatowe; odporne na dzia³anie 
zasad pod³ogi i powierzchnie; posadzki z ¿ywicy epoksydowej, 
p³ytki, pod³ogi ceramiczne i jastrychowe

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Du¿a si³a rozpuszczania trudnych 

zabrudzeń i t³uszczu
 Certyfikat ekologiczny
 Delikatny dla materia³ów przy dobrej

 wydajności mycia
 Nie zak³óca separatorów t³uszczów

 zgodnie z norm¹ ÖNORM B5105
 Hamuje pienienie
 Spe³nia wymagania producentów 

samochodowych dotycz¹ce si³y 
 zwalczania brudu , t³uszczu i 
 rozpuszczania osadówr

Pojemnośæ
10 l, 200 l

 Czyszczenie intensywne

Zalety produktu
 Bezwzględny dla brudu
 Usuwa uporczywe zaschnięte zabrudze-

nia
  Zwalcza mocne zabrudzenia oleisto-

 t³uszczowe oraz sadzę
 Bardzo dobre w³aściwości

 dyspergowania
 Niskopieni¹cy

Pojemnośæ
10 l

Ekologiczny środek przemysłowy do czyszczenia podłógWysokoalkaliczny środek przemysłowy do 
czyszczenia podłóg pH 10pH 13,5
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Zestawienie produktów dla przemysłu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z opiekunem lub naszym biurem.

Indumaster® Fast IR 14

Indumaster® Step IR 16

Indumaster® Protect IR 30

Indumaster® Radical IR 40

Indumaster® Forte IR 42

Indumaster® Intensive IR 44

Indumaster® Strong IR 45

Indumaster® Offensive IR 47

Indumaster® Universal IR 55

Rinax® Top G 801    
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5
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–

–

Wysycha szybko

Ruchome schody, windy, aluminium

Oleje wiertarskie, plandeki samochodowe

Żywica do pi³ki ręcznej

W³aściwości dyspergowania

W³aściwości dyspergowania

Przemys³ samochodowy

Mycie r¹k

Produkt rekomendowany
Produkt, który mo¿na 
stosować
Zastosowanie warunkowe

Odpowiedni do zastosowania w przemyśle spo¿ywczym



www.buzil.pl

ŚRODKI DLA PRZEMYS£UŚRODKI DLA PRZEMYS£U

Produkt szybkoschnący

Indumaster® Fast IR 14 
Rekomendowany do obszarów przemys³owych; posadzki odporne 
na dzia³anie zasad i wody, takie jak PCV, kamień (niepolerowany), 
¿ywica epoksydowa, jastrych betonowy, klinkier, p³yty gliniane

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Szybkoschn¹cy
 Rozpuszcza t³uste i oleiste

 zabrudzenia
 Z reduktorem pienienia
 Usuwa ślady gumy
 Nie zak³óca dzia³ania separatorów

 t³uszczu zgodnie z ÖNORM B 5105

Pojemnośæ
10 l

Środek do czyszczenia maszyn 
o wysokim odczynie zasadowym pH 14

Szybka seperacja tłuszczów

Indumaster® Radical IR 40 
Pomieszczenia warsztatowe i przemys³owe; odporne na dzia³anie 
zasad pod³ogi i powierzchnie

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Do uniwersalnego zastosowania
 Du¿a zdolność rozpuszczania brudu,

 w szczególności olejów i t³uszczy
 przemys³owych
 Niskopieni¹cy
 Nie zak³óca dzia³ania separatorów

 t³uszczu zgodnie z ÖNORM B 5105

Pojemnośæ
10 l, 200 l

Środek przemysłowy do czyszczenia podłóg 
o odczynie zasadowym pH 13

Wysokowydajny środek czyszczący 

Indumaster® Strong IR 45 
Pomieszczenia przemys³owe i warsztatowe; do pod³óg i 
powierzchni odpornych na dzia³anie zasad; skuteczny w 
czyszczeniu po po¿arach

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Wybitna si³a rozpuszczania brudu
 Rozpuszcza najbardziej uporczywe

 zabrudzenia, jak np. siln¹ sadzę, olej i
 smar, grafit i start¹ gumę
 Bardzo dobre w³aoeciwości

 dyspergowania

Pojemnośæ
1 l, 10 l, 200 l

Wysokoalkaliczny środek przemysłowy do 
czyszczenia podłóg pH 13,5

Usuwa ślady po gumie

Indumaster® Forte IR 42 
Obiekty przemys³owe i hale sportowe, bramy rolowane i segmen-
towe; pod³ogi i powierzchnie odporne na dzia³anie rozpuszczal-
ników

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Dobra zdolność rozpuszczania brudu
 Usuwa ślady po butach, start¹ gumę

 z opon wózków wid³owych i niskiego
 podnoszenia, ¿ywicę do pi³ki ręcznej 

itp.
 Mo¿liwość czyszczenia punktowego

Pojemnośæ
10 l

Środek na bazie rozpuszczalników do czyszczenia
pomieszczeñ przemysłowych oraz podłóg sportowych pH 5

Delikatny dla skóry

Rinax® Top G 801 
Do zastosowania np. w zak³adach przemys³owych i warsztatach; 
d³onie średnio lub mocno zabrudzone

Zalety produktu
 Myje dog³ębnie wnikaj¹c w pory
 Czyści chroni¹c skórę równie¿ w

 przypadku codziennego stosowania
 W³aściwości pielęgnuj¹ce
 P³ynny krem do mycia r¹k z przyjemnie

 masuj¹cymi ścieraj¹cymi cz¹steczkami
 z tworzywa sztucznego
 Do skóry wra¿liwej
 Wartość pH zosta³a dopasowana do

 wartości naturalnej warstwy ochronnej
 skóry r¹k

Pojemnośæ
2,5 l, 10 l

Płynny krem do mycia rąk pH 5,5

Delikatny dla czyszczonego materiału

Indumaster® Step IR 16 
Produkt przeznaczony do obszaru przemys³owego, do ręcznego i 
maszynowego czyszczenia powierzchni odpornych na dzia³anie 
wody, a w szczególności do aluminium, stali nierdzewnej i szkla 
akrylowego; do intensywnego, maszynowego czyszczenia schodów
ruchomych i taśm transportowych

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Szybko dzia³aj¹cy, silny środek myj¹cy

 do ręcznego i maszynowego czyszcze-
nia

 Du¿a zdolność rozpuszczania brudu
 Rozpuszcza t³uste i oleiste zabrudzenia
 Bardzo du¿a zdolność nawil¿ania
 Delikatny dla materia³ów

Pojemnośæ
10 l

Neutralny specjalistyczny środek przemysłowy pH 8,5

Indumaster® Intensive IR 44 
Do pomieszczeń, gdzie przechowywana jest ¿ywność, pomieszczeń 
warsztatowych i przemys³owych; pod³ogi i powierzchnie odporne 
na dzia³anie zasad

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Intensywna si³a rozpuszczania brudu
 Rozpuszcza silne zabrudzenia olejem

 i t³uszczem zwierzęcym oraz roślinnym
 Œwiadectwo dopuszczenia do

 stosowania w przemyśle spo¿ywczym

Pojemnośæ
10 l, 200 l

Środek czyszczący stosowany w przemyśle
niezawierający fosforanów pH 12

Ochrona przed korozją

Indumaster® Protect IR 30 
Rekomendowany dla przemys³u, tj. do czyszczenia i konserwacji 
maszyn produkcyjnych, jak np. CNC; plandeki pojazdów cię¿arowych 
i p³aty namiotowe, wszystkie odporne na dzia³anie zasad materia³y, 
powierzchnie i posadzki

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Ochrona przed korozj¹
 Bardzo dobra zwil¿alność
 Rozpuszcza t³uste i oleiste

 zabrudzenia oraz oleje wiertarskie
 Nie zak³óca dzia³ania separatorów

 t³uszczu zgodnie z norm¹ ÖNORM
 B 5105

Pojemnośæ
10 l, 200 l

Środek do czyszczenia nawierzchni w przemyśle pH 9,5

Certyfikat ekologicznyŚrodek niskopienny

Indumaster® Universal IR 55 
Do zastosowania w przemyśle, tj. m.in. do maszyn produkcyj-
nych, wszystkich materia³ów, pod³óg i nawierzchni odpornych na 
dzia³anie wody

Indumaster® Offensive IR 47 
Pomieszczenia przemys³owe i warsztatowe; odporne na dzia³anie 
zasad pod³ogi i powierzchnie; posadzki z ¿ywicy epoksydowej, 
p³ytki, pod³ogi ceramiczne i jastrychowe

 Czyszczenie bie¿ące

Zalety produktu
 Du¿a si³a rozpuszczania trudnych 

zabrudzeń i t³uszczu
 Certyfikat ekologiczny
 Delikatny dla materia³ów przy dobrej

 wydajności mycia
 Nie zak³óca separatorów t³uszczów

 zgodnie z norm¹ ÖNORM B5105
 Hamuje pienienie
 Spe³nia wymagania producentów 

samochodowych dotycz¹ce si³y 
 zwalczania brudu , t³uszczu i 
 rozpuszczania osadówr

Pojemnośæ
10 l, 200 l

 Czyszczenie intensywne

Zalety produktu
 Bezwzględny dla brudu
 Usuwa uporczywe zaschnięte zabrudze-

nia
  Zwalcza mocne zabrudzenia oleisto-

 t³uszczowe oraz sadzę
 Bardzo dobre w³aściwości

 dyspergowania
 Niskopieni¹cy

Pojemnośæ
10 l

Ekologiczny środek przemysłowy do czyszczenia podłógWysokoalkaliczny środek przemysłowy do 
czyszczenia podłóg pH 10pH 13,5

Szczególne właściwooeci / obszar zastosowaniawa
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Zestawienie produktów dla przemysłu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z opiekunem lub naszym biurem.

Indumaster® Fast IR 14

Indumaster® Step IR 16

Indumaster® Protect IR 30

Indumaster® Radical IR 40

Indumaster® Forte IR 42

Indumaster® Intensive IR 44

Indumaster® Strong IR 45

Indumaster® Offensive IR 47

Indumaster® Universal IR 55

Rinax® Top G 801    
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Wysycha szybko

Ruchome schody, windy, aluminium

Oleje wiertarskie, plandeki samochodowe

Żywica do pi³ki ręcznej

W³aściwości dyspergowania

W³aściwości dyspergowania

Przemys³ samochodowy

Mycie r¹k

Produkt rekomendowany
Produkt, który mo¿na 
stosować
Zastosowanie warunkowe

Odpowiedni do zastosowania w przemyśle spo¿ywczym
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T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
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Nawierzchnie Pod³ogi Przemys³ spo¿ywczy Rozwi¹zania specjalistyczne

SKUTECZNIE, PEWNIE I SZYBKO CZYSZCZENIE 
BUDYNKÓW I URZ¥DZEÑ PRZEMYS£OWYCH 
SERI¥ ŚRODKÓW INDUMASTER®

Niezale¿nie od rodzaju nieczystości, czy to oleistych, czy t³us-
tych, w przypadku specyficznych zabrudzeń, jak np. klej, grafit, 
¿ywica, starta guma, ślady po butach, czy wózkach, naloty 
wapienne, rdza i zabrudzenia mineralne potrzeba du¿ej si³y 
zwalczania brudu, czyli środka, który zadzia³a niezawodnie i w 
krótkim czasie. Obszary zastosowania, z którymi mamy do czy-
nienia w przemyśle rozci¹gaj¹ się od czyszczenia i pielęgnacji 
wyk³adzin przemys³owych i powierzchni wewnętrznych, takich 
jak sufity i ściany przez najbardziej zró¿nicowane powierzchnie 
metalowe i plastikowe oraz szklenia przemys³owe, a¿ po kon- 
serwację i pielęgnację maszyn produkcyjnych. Profesjonalne 
środki do przemys³u musz¹ być więc szybkoschn¹ce, niskopien-
ne (by mo¿na je stosować w maszynach czyszcz¹cych), musz¹ 
chronić przed korozj¹, być przyjazne dla środowiska i posiadać 
w³aściwości szybko dzia³aj¹cych separatorów t³uszczy wed³ug 
tzw. normy ÖNORM. W szczególności, w sektorze spo¿ywczym 
niezbędne jest odpowiednie podejście do higieny. Wieloletnie 
doświadczenie i doskona³e know-how w zakresie czyszczenia 
przemys³owego oraz ró¿nego rodzaju obiektów u¿ytkowych czy-
ni firmę Buzil w³aściwym partnerem dla tych trudnych wyzwań, 

które mog¹ być w skuteczny sposób zwalczone nasz¹ seri¹ 
przemys³owych środków czyszcz¹cych INDUMASTER® .

Wartość maszyn i urz¹dzeń produkcyjnych jest nie do przece-
nienia. Niestety utrzymuj¹ce się zabrudzenia i brak bie¿¹cej 
pielęgnacji zwiększa znacz¹co ryzyko zak³óceń dzia³ania urz¹-
dzeń produkcyjnych, a nawet grozi ich zepsuciem. Regularne 
u¿ywanie serii środków INDUMASTER® do bie¿¹cej pielęgnacji 
oraz stosowanie się do odpowiednich zaleceń producenta 
w kwestii czyszczenia urz¹dzeń mo¿e znacz¹co zredukować 
koszty utrzymania.

Buzil oferuje szereg dodatkowych us³ug. Od indywidualnych 
konsultacji na obiekcie  poprzez tworzenie planów czyszczenia 
i higieny, a¿ po dopasowane do wymogów klienta seminaria 
i szkolenia praktyczne: nasi doświadczeni technologowie 
oraz ca³y team s¹ do Państwa dyspozycji s³u¿¹c doradztwem i 
wsparciem. Dodatkowo zapraszamy do kontaktu telefonicznego 
z naszym biurem.

KATALOG PRODUKTÓW
PRZEMYS£OWYCH

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


