
1

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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zebrać luźne zabru-
dzenia oraz resztki 
zaprawy i gipsu, a 
pozostałości po farbie 
usunąć łopatką.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

jak np. resztki spożywcze tj. kawa lub wino 
czerwone itp., silne zabrudzenia oleiste 
i tłuste oraz białkowe usunąć za pomocą 
Perfekt G 440 .

WSKAZÓWKA: Przed umyciem wykładziny po-
dłogowej sprawdź trwałość jej wybarwienia!

Roztwór myjący rozprowadzić równomier-
nie na podłodze i pozostawić na około 
10–15 min. do zadziałania.

Nawierzchnię umyć gruntownie przy 
użyciu maszyny jednotarczowej i szczotki 
lub automatu myjącego ze szczotką.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

Asfaltem nazywamy mieszankę bitumiczno-mine-
ralną. Powierzchnia ta może być dodatkowo pokryta 
tworzywem sztucznym. Szczególnie użyteczne oka-
zały się tutaj powłoki poliuretanowe. Nawierzchnie 
asfaltowe (zwane także „lanym jastrychem asfal-
towym”) są wrażliwe na długotrwałe działanie olejów 
i tłuszczów i nie są odporne na działanie rozpuszczal-
ników organicznych.

POSADZKI ASFALTOWE

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE

Zebrać luźne zabru-
dzenia oraz resztki 
zaprawy i gipsu, a 
pozostałości po farbie 
usunąć łopatką.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

SILNIEJSZE ZABRUDZENIA ROZPUSZCZAL-
NE ZASADOWO

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki 
jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.) usu-
wać poprzez intensywne, dwuetapowe mycie 
na mokro przy użyciu Indumaster® Universal 
IR 55 lub Perfekt G 440 bądź czyszczenie 
maszynowe.

Roztwór myjący rozprowadzić równomier-
nie na podłodze i pozostawić na krótko 
do zadziałania.

Myć przy użyciu maszyny jednotarczowej 
i odpowiedniej szczotki.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CZYSZCZENIE CODZIENNE

Usunąć brud

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE 

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki 
jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.)

Do codziennego czyszczenia odpowied-
nie są lekko zasadowe środki czyszczące 
Maradin HC 43 lub Indumaster® Universal 
IR 55 do automatów myjących.

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE POSADZEK ASFALTOWYCH

PIELĘGNACJA

ZWYKŁA PIELĘGNACJA

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Jeśli podłoga nie posiada fabrycznej powłoki poliuretanowej, warto 

zastosować środek gruntujący zamykający pory Corridor® Basic S 720 
.

WSKAZÓWKA: Posadzkę pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 8 
do 12 godzin!

Corridor® Basic S 720 w pierwszej warst-
wie rozcieńczamy w stosunku 1:1, nałożyć 
obficie i pozostawić do wyschnięcia na 
około 60 min.

Następnie nanieść obficie 1–2 warstwy 
produktu bez rozcieńczania, przy czym 
każdą kolejną warstwę nanosić po wy-
schnięciu poprzedniej.

Corridor® Basic S 720 podczas kolejnych zabiegów gruntownego 
czyszczenia nie rozpuszcza się, tworząc w ten sposób trwałą 
warstwę, która dopiero po latach będzie wymagać odświeżenia.


