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Zalecenie dot. czyszczenia i pielęgnacji
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Usunąć brud.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

tj. krew, białko, zabrudzenia po owadach, 
oleje i tłuszcze, czy resztki jedzenia (jak np. 
kawa, wino czerwone itp.)

Do codziennego mycia odpowiedni jest 
neutralny środek myjący i ochronny do 
tworzywa sztucznego Vario Clean Trendy 
T 560 jak również uniwersalny środek 
czyszczący bez zawartości środka pow-
ierzchniowo czynnych O Tens G 500.
Także środek do czyszczenia przemysło-
wego Indumaster® Step IR 16 bardzo 
dobrze sprawdza się w codziennym myciu 
powierzchni ze szkła akrylowego.

Szkło akrylowe jest twardym i elastycznym, termo-
plastycznym, szklistym, bezbarwnym i przeźroczystym 
tworzywem sztucznym. Jest o połowę lżejsze od szy-
by, można je poddawać formowaniu, cięciu, spawaniu 
i jest odporne na działanie wody. Szkło akrylowe jest 
wykorzystywane do produkcji np. okien w samolotach, 
pojazdów samochodowych, hal fabrycznych, okularów 
ochronnych, a także umywalek, ochraniaczy, ścianek 
działowych i wanien.

WSKAZÓWKA: Wybór odpowiednich środków czysz-
czących jest bardzo ważny, ponieważ kontakt z nieo-
dpowiednimi detergentami może powodować korozję 
naprężeniową. Do czyszczenia szkła akrylowego nie 
należy używać środków ściernych, mleczek do szoro-
wania ani urządzeń (padów).

POWIERZCHNIE ZE SZKŁA AKRYLOWEGO

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE CODZIENNE

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

SILNIEJSZE ZABRUDZENIA ROZPUSZCZALNE 
ZASADOWO   
 
tj. krew, białko, ślady po pisakach, grafit, oleje 
i tłuszcze, czy resztki jedzenia (jak np. kawa, 
wino czerwone) usuwać za pomocą środka do 
mycia intensywnego Maradin HC 43 lub Aktiv 
G 433 stosując metodę wycierania. 

Roztwór myjący rozprowadzić równomiernie i pozostawić na 
krótko do zadziałania.

Wyczyścić odpowiednią ściereczką z mikrofazy lub padem.

Zdjąć brud i spłukać wodą.

MYCIE GRUNTOWNE / INTENSYWNE



2/22Wyżej wymienione produkty stanowią przykłady zalecanych produktów marki Buzil. Należy jednak sprawdzić na niewidocznym miejscu tolerancję materiału poddawanego zabiegowi na działanie produktu do czy-
szczenia lub pielęgnacji. Nasze produkty muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w technicznej informacji o produkcie. Wszystkie arkusze danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem 
www.buzil.pl. W przypadku pytań zachęcamy do skorzystania z naszej infolinii doradztwa technicznego pod nr. tel. +48 71 3766 031, nr. faksu +48 71 3766 035, lub poprzez adres e-mail biuro.polska@buzil.de
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ZAPOBIEGANIE INFEKCJOM

W określonych obszarach zastosowanie 
środka do dezynfekcji powierzchni pro-
duktów Buzil Budenat® jest optymalnym 
rozwiązaniem (patrz środki dezynfeku-
jące).

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE POWIERZCHNIE ZE SZKŁA AKRYLOWEGO


