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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zebrać luźne zab-
rudzenia, a resztki 
zaprawy, gipsu i 
pozostałości po farbie 
usunąć ręcznie mięk-
kim padem.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

OSAD WAPIENNY

w strefach o wysokiej twardości wody, po-
mieszczeniach wilgotnych oraz po remontach 
usuwać za pomocą kwasowego środka do 
gruntownego mycia sanitariatów Bucalex®
G 460 .

Wstępnie zwilżyć powierzchnię, następ-
nie nanieść roztwór myjący na odpowied-
nią ściereczkę lub gąbkę.

Umyć gruntownie ściereczką z mikrofazy 
i włókien aktywnych.

 

Wyczyszczoną powierzchnię gruntownie 
spłukać wodą.
WSKAZÓWKA: nie należy używać gorącej 
wody!  

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

Zabrudzenia organiczne i nieorganiczne, tj. 
np. silne zabrudzenia oleiste i tłuste oraz 
białkowe, a także resztki spożywcze jak np. 
kawa, czerwone wino itp. należy wyczyścić 
za pomocą środka do czyszczenia metalu 
Metapol G 505.

Nałożyć środek na odpowiednią ścierecz-
kę czyszczącą i wymyć nawierzchnię.

Spłukać czystą wodą.

Chrom jest twardym, kruchym, srebrzystym metalem 
o bardzo wysokiej odporności na korozję. W prakty-
ce chrom wykorzystywany jest głównie jako cynko-
wana powłoka ochronna, np. instalacji sanitarnych, 
armatury lub okuć meblowych. Chrom rozpuszcza się 
pod wpływem rozcieńczonego kwasu solnego i siar-
kowego, mechaniczne ścieranie uszkadza jego pow-
ierzchnię.

POWIERZCHNIE CHROMOWANE

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE POWIERZCHNI CHROMOWANYCH

CZYSZCZENIE CODZIENNE

W razie potrzeby 
usunąć luźne zabru-
dzenia.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA WAPIENNE

Do codziennego czyszczenia zabrudzeń 
wapiennych odpowiednie są środki do 
codziennego mycia sanitariatów, takie jak 
Bucasan® Trendy T 464 lub Planta San 
P 312.

Czyszczoną powierzchnię wstępnie 
zwilżyć wodą.

Oczyścić powierzchnię przy użyciu 
roztworu myjącego i odpowiedniej 
ściereczki myjącej lub pada.

Następnie wodą dokładnie wypłukać 
powierzchnię z pozostałości środka 
myjącego.
WSKAZÓWKA: nie należy używać 
gorącej wody!

ZABRUDZENIA TŁUSZCZOWE

Do mycia bieżącego zabrudzeń białkowych, 
oleistych i tłustych, a także do czyszczenia 
resztek spożywczych tj. np. kawa, czerwone 
wino itp. rekomendujemy nasz produkt 
do mycia bieżącego obszarów sanitarnych 
Buz® Alkasan G 469.

Nałożyć produkt na ściereczkę do 
mycia i wyczyścić nawierzchnię.

Następnie należy wypłukać resztki 
środka myjącego poprzez gruntowne 
spłukanie wodą mytej nawierzchni.
WSKAZÓWKA: nie należy używać 
gorącej wody!

Usunąć brud.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA TYPU GRAFFITI

Do usuwania wewnątrz pomieszczeń zabrud-
zeń typu graffiti (flamastry, tusz do pieczą-
tek, etc.) zalecamy Clean Up G 555

 Ściereczkę myjącą spryskać Clean Up 
G 555, zabrudzone powierzchnie czyścić 
miejscowo, a następnie przemyć wodą.  

CZYSZCZENIE SPECJALNE


