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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zebrać luźne zabrudze-
nia oraz resztki zaprawy 
i gipsu, a pozostałoś-
ci po farbie usunąć 
łopatką.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

jak np. silne zabrudzenia oleiste i tłuste oraz 
białkowe, a także resztki spożywcze tj. kawa 
lub wino czerwone itp. 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 należy gruntownie umyć 
przy użyciu maszyny jednotarczowej i 
czerwonego pada lub za pomocą automa-
tu myjącego.  

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

Terrazzo bitumiczne jest innowacyjną okładziną po-
dłogową, której wygląd można dostosować do indywi-
dualnych oczekiwań klienta. W tym przypadku mamy 
do czynienia z jastrychem, lanym asfaltem, zgodnym 
z normą DIN 18560 dotyczącą „zastosowania jastry-
chów w budownictwie”. Asfalt lany składa się z grysu 
(barwionego grysu ze skał naturalnych, tłuczonych 
kamieni lub granulek metalu i szkła), piasku i mącz-
ki skalnej. Środkiem wiążącym odpowiedzialnym za 
ciemny kolor wykładziny są bitumy. Terrazzo bitu-
miczne jest bardzo wrażliwe na rozpuszczalne i nie-
rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, klasyczne 
środki do gruntownego mycia podłóg niszczą bitumy 
i powodują ich odklejanie od górnej warstwy, co pro-
wadzi do jasnych przebarwień.

PODŁOGI BITUMICZNE TERRAZZO

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE

W razie potrzeby usunąć 
luźne zabrudzenia.

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 mycie przy użyciu 
Maradin HC 43 lub Indumaster® Universal 
IR 55 .

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.

 

MYCIE INTENSYWNE
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE PODŁÓG BITUMICZNYCH TERRAZZO

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

Do codziennego czyszczenia odpowiednie 
są produkty z dodatkiem środka pielęg-
nującego, takie jak środek myjąco-pielęg-
nujący na bazie wodorozcieńczalnych 
polimerów Unibuz G 235, Planta® Cleen 
P 315 lub Corridor® Daily S 780.

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

 

PIELĘGNACJA

ZWYKŁA PIELĘGNACJA

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Na wykładziny podłogowe tego typu można nanosić środek tworzący 
powłokę 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.


