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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 WAPIENNE

w strefach o wysokiej twardości wody, oraz 
resztki cementu można usunąć tylko mecha-
nicznie lub przy użyciu O Tens Azid G 501 .

Okładzinę podłogową wstępnie zwilżyć i 
zastosować roztwór myjący. 

Umyć gruntownie przy użyciu maszyny 
jednotarczowej i czerwonego/niebieskie-
go pada.
WSKAZÓWKA: nie używać preparatów do 
usuwania resztek cementu!

 

Usunąć brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą

 

POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW PIELĘGNU-
JĄCYCH

w postaci powłok i środków pielęgnujących 
usunąć za pomocą Corridor® Unic Ultra S 707, 
Corridor® Power Stripper S 708 lub Planta® 
Multi Stripper P 321 .

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

Nawierzchnię należy gruntownie umyć 
przy użyciu maszyny jednotarczowej i 
czerwonego/niebieskiego pada.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

Lastryko to sztuczny kamień, taki jak terrazzo lub 
beton płukany. Płytki składają się z warstwy betonu i 
związanej cementem górnej warstwy barwnych granu-
lek kamienia. W skład mieszanki wchodzą przeważnie 
jura, trawertyn, wapień muszlowy, kwarc lub bazalt. 
Jako spoiwo wykorzystywany jest najczęściej cement 
portlandzki. Lastryko wykazuje wysoką wrażliwość na 
działanie kwasów i silnych zasad.

WSKAZÓWKA: Lastryko nie powinno być mylone z 
aglomeratami. Mają one podobny wygląd, ale różne 
właściwości materiałowe.

WYKŁADZINY PODŁOGOWE Z LASTRYKO

CZYSZCZENIE

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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE OKŁADZIN PODŁOGOWYCH Z LASTRYKO

MYCIE INTENSYWNE

Usunąć brud.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

SILNIEJSZE ZABRUDZENIA ROZPUSZCZAL-
NE ZASADOWO

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki 
jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.) 
usuwać przez intensywne mycie przy użyciu 
Indumaster® Universal IR 55 lub Maradin 
HC 43.

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

Myć przy użyciu maszyny jednotarczowej 
i czerwonego pada.

 

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

CZYSZCZENIE CODZIENNE

W celu osiągnięcia 
optymalnych rezu-
ltatów czyszczenia 
należy stosować 
nakładki na mopa z 
mikrofibry.

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 produkty z niewielką zawartością 
środka pielęgnującego, takie jak środek 
myjąco-pielęgnujący na bazie wodoro-
zcieńczalnych polimerów Unibuz G 235, 
Planta® Cleen P 315 lub Corridor® Daily 
S 780.

 

W przypadku podłóg impregnowanych 
lub polerowanych na wysoki połysk 
odpowiedni jest intensywnie nawilżający 
środek do codziennego mycia podłóg 
Roca Wipe R 300.

 

PIELĘGNACJA

ZWYKŁA PIELĘGNACJA

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Do okładzin podłogowych tego typu można stosować Roca Dispers 
R 200 .

Środek do pielęgnacji podłóg kamien-
nych należy nanosić bez rozcieńczania, 
równomiernie w 2–3 cienkich warstwach, 
przy czym każdą kolejną warstwę należy 
nanosić po przeschnięciu poprzedniej.

Polerowanie nie jest konieczne.

KRYSTALIZACJA

Krystalizacja wywiera pozytywny wpływ na właściwości fizyczne i wygląd podłogi. Więcej szczegółowych informacji na temat można znaleźć 
w naszych zaleceniach dotyczących czyszczenia, w rozdziale „Krystalizacja”.



2/23Wyżej wymienione produkty stanowią przykłady zalecanych produktów marki Buzil. Należy jednak sprawdzić na niewidocznym miejscu tolerancję materiału poddawanego zabiegowi na działanie produktu do czy-
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CIĄG DALSZY: PIELĘGNACJA OKŁADZIN PODŁOGOWYCH Z LASTRYKO

IMPREGNACJA

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

W celu zabezpieczenia wykładziny podłogowej przed chłonięciem 
zabrudzeń należy zaimpregnować ją przy użyciu produktu Roca Preg-
no R 100.

Więcej szczegółowych informacji na temat impregnacji z wykor-
zystaniem systemu Roca można znaleźć w naszych Zaleceniach 
dotyczących czyszczenia, w rozdziale „Impregnacja”. WSKAZÓWKA: 
Impregnować można tylko wykładziny wolne od środków gruntu-
jących i pielęgnujących!

Roca Pregno R 100 nanosić mopem cienką 
warstwą bez rozcieńczania.

Po około 30 minutach schnięcia nadmiar 
produktu, który nie wniknął w pow-
ierzchnię, należy usunąć ściągaczką, a 
następnie wypolerować podłogę miękkim, 
chłonnym padem (np. Coral rosa von 
Dolly).


