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Od kompleksowego czyszczenia budynków przez specjalistyczne 
zastosowania w przemyœle, hotelarstwie i gastronomii, a¿ po 
obiekty opieki spo³ecznej: regularne mycie pod³óg, sanitariatów, 
nawierzchni i urz¹dzeñ to decyduj¹cy czynnik ekonomiczny, 
który jest istotn¹ czêœci¹ ¿ycia zarówno publicznego, jak i pry-
watnego. Tylko optymalne mycie bie¿¹ce uwzglêdniaj¹ce czyn-
niki tj. rodzaj materia³u i ekologia przyczynia siê do utrzymania 
dobrej jakoœci oraz prawid³owej funkcjonalnoœci obiektu. 

Jak mo¿na sprostaæ temu zadaniu ka¿dego dnia w sposób mo¿-
liwie szybki i do tego w najwy¿szej jakoœci? Buzil odpowiada na 
to pytanie zestawiaj¹c kompletny asortyment podstawowych 
produktów do codziennego u¿ytku. U¿ywaj¹c jedynie szeœciu 
produktów jesteœ w stanie w sposób profesjonalny obs³u¿yæ 
wszystkie obszary wymagaj¹ce mycia bie¿¹cego. 

Na podstawie przedstawionego poni¿ej systemu kolorystyczne-
go Buzil okreœlaj¹cego rodzaje zastosowañ wy³ania siê paleta 
wyj¹tkowo skutecznych, pewnych i bezpiecznych produktów. 
Dziêki charakterystycznemu kodowi kolorystycznemu na 
etykietach do opakowañ, nakrêtkach oraz odpowiedniemu 
zabarwieniu samych œrodków czyszcz¹cych b³êdy w zastosowa-
niu s¹ prawie ca³kowicie wykluczone. Dodatkowym elementem 
kodu kolorystycznego jest podzia³ ze wzglêdu na przeznaczenie 
œrodka: wszystkie produkty do czyszczenia bie¿¹cego oznaczone 
s¹ pomarañczowym paskiem na etykiecie.

Od indywidualnego doradztwa poprzez dobór najskuteczniejsze-
go produktu i optymalizacjê procesu czyszczenia a¿ po serwis 

- Buzil zadba o to, by efekt by³ zawsze „na wysoki po³ysk”. 

Nawierzchnie Sanitariaty Pod³ogi Rozwi¹zania specjalistyczne
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CZYSZCZENIE BIE¯¥CE
KATALOG PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW
DO CODZIENNEJ PIELÊGNACJI

PERFECTLY CLEAN – FOR SURE

BEZ  

OZNAKOWANIA  

CLP!

www.buzil.pl

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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PODSTAWOWE PRODUKTY DO CODZIENNEJ PIELÊGNACJI

KOMPLETNY ASORTYMENT  
BUZIL DO SKUTECZNEGO 
CZYSZCZENIA BIE¯¥CEGO

BEZ  

OZNAKOWANIA 

CLP!

Nawierzchnie - czyszczenie bie¿¹ce

Neutralny œrodek czyszcz¹cy  
o intensywnym zapachu

Zalety produktu
 Delikatny neutralny uniwersalny œrodek
 Wysycha szybko nie pozostawiaj¹c smug
 Idealny do powierzchni na wysoki po³ysk

Pojemnoœæ
 1 l butelka  
 10 l kanister 

Wariant zapachowy
 Blitz Orange G 482,  

 o œwie¿ym zapachu  
 pomarañczowym
 Blitz Tropic G 483,  

 o œwie¿ym zapachu owoców  
 tropikalnych

BLITZ CITRO G 481 o œwie¿ym zapachu cytrusowym
Wszystkie powierzchnie odporne na dzia³anie wody; np. powierzchnie z tworzywa sztucznego 
i powierzchnie szklane, drzwi, ramy okienne i grzejniki; posadzki pod³ogowe odporne na 
dzia³anie wody; materia³y odporne na dzia³anie wody

Œrodek do codziennego mycia sanitariatów na bazie kwasu  
cytrynowego o lepkiej konsystencji

Œrodek do codziennego mycia sanitariatów na bazie  
kwasu cytrynowego

Nadaje siê doskonale do wszystkich  
powierzchni pionowych O œwie¿ym zapachu truskawki

BUCASAN® SANIBOND G 457
Do wszystkich rodzajów pomieszczeñ mokrych; wszystkie materia³y  
i powierzchnie kwasoodporne, np. p³ytki ceramiczne, umywalki i miski 
klozetowe; idealny do ceramiki sanitarnej, powierzchni chromowa-
nych, ze stali nierdzewnej i aluminium, do glazury i terakoty

BUCASAN® SANIFLOW G 458
Do wszystkich rodzajów pomieszczeñ mokrych; wszystkie materia³y 
i powierzchnie kwasoodporne, np. p³ytki ceramiczne, umywalki i 
miski klozetowe; idealny œrodek do ceramiki sanitarnej, powierzchni 
chromowanych, ze stali nierdzewnej i aluminium

Zalety produktu
 Bez problemu usuwa osady z  

kamienia, zabrudzenia i œlady myd³a
 Doskona³a skutecznoœæ czyszczenia
 Dziêki efektowi sperlania zapewnia 

b³yszcz¹c¹ powierzchniê bez smug  
i koniecznoœci suszenia

 Gêsta konsystencja zapewnia 
dobr¹ przyczepnoœæ do pionowych 
powierzchni

 Œwie¿y higieniczny zapach  
truskawki

 Odpowiedni do zastosowania z 
wytwornic¹ piany

Pojemnoœæ
 1 l butelka
 10 l kanister

Zalety produktu
 Bez problemu usuwa osady z  

kamienia, zabrudzenia i œlady myd³a
 Doskona³a skutecznoœæ czyszczenia
 Dziêki efektowi sperlania zapewnia 

b³yszcz¹c¹ powierzchniê bez smug  
i koniecznoœci suszenia

 Higieniczny œwie¿y zapach  
truskawki

 Do zastosowania z wytwornic¹ 
piany i maszyn¹ jednotarczow¹

Pojemnoœæ
 1 l butelka
 10 l kanister

NOWOŒÆ
NOWOŒÆ

Œrodek do codziennego mycia pod³óg o dzia³aniu myj¹co-pielêgnuj¹cym i neutralizuj¹cym zapachy

Jednoczesne czyszczenie i pielêgnacja

Zalety produktu
 Na bazie wodorozcieñczalnych redyspergowalnych polimerów
 Najwy¿sza skutecznoœæ przy jednoetapowym myciu na mokro
 Œwie¿y zapach z aktywnym neutralizatorem
 Jednoczesne czyszczenie i pielêgnacja, bez tworzenia  

kolejnych warstw
 Zapewnia ochronê przed zabrudzeniem oraz doskona³e  

w³aœciwoœci zwil¿ania
 Przeznaczony do mycia maszynowego oraz metod¹ spryskiwania
 Nadaje siê do u¿ytku metod¹ „spraycleaner”
 Po wypolerowaniu maszyn¹ typu high speed na wysoki po³ysk, 

tworzy na powierzchni warstwê ochronn¹

Pojemnoœæ
 1 l butelka
 10 l kanister

PODSTAWOWE PRODUKTY DO CODZIENNEJ PIELÊGNACJI

CORRIDOR® CIBREEZE WIPE S 790
Budynki u¿ytecznoœci publicznej, szpitale, domy opieki, placówki edukacyjne, takie jak 
przedszkola i szko³y; wodoodporne wyk³adziny pod³ogowe, np. z PCV, kauczuku, linoleum, 
lakierowanego parkietu i korka, betonu oraz kamienia naturalnego

NOWOŒÆ

Gotowy do u¿ycia neutralizator zapachów Gotowy do u¿ycia odœwie¿acz powietrza w spray‘u

Przyjemny œwie¿y zapach D³ugo utrzymuj¹cy siê œwie¿y zapach

BUZ® FRESH MAGIC G 567
Sanitariaty i toalety; pomieszczenia dla pal¹cych; przebieralnie; 
pomieszczenia sportowe i wellness; szpitale; domy seniora;  
gastronomia

BUZ® FRESH G 569
Odœwie¿anie powietrza w obiektach tj. przebieralnie, obiekty 
 sportowe, toalety, urz¹dzenia klimatyzacyjne oraz w obszarach  
gastronomicznych

Zalety produktu
 Eliminuje nieprzyjemne zapachy 

typu nikotyna, zgnilizna, zapachy 
odzwierzêce

 D³ugotrwa³a, œwie¿a nuta zapacho-
wa z aktywnym neutralizatorem

 Nie pozostawia plam
 Przyjazny dla œrodowiska - bez 

gazu wyt³aczaj¹cego

Pojemnoœæ
 600 ml butelka
 10 l kanister

Zalety produktu
 Wytwarza przyjemny, d³ugo  

utrzymuj¹cy siê œwie¿y zapach  
z nut¹ zapachow¹ pi¿ma

 Neutralizuje nieprzyjemny zapach 
w ka¿dym pomieszczeniu

 Nie pozostawia plam
 Przyjazny dla œrodowiska -  

bez gazu wyt³aczaj¹cego
 Stosowany w urz¹dzeniach  

klimatyzacyjnych

Pojemnoœæ
 600 ml butelka 
 10 l kanister

www.buzil.pl


