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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zdjąć brud, resztki 
zaprawy, gipsu i pozost-
ałości po farbie usunąć 
ręcznie miękkim padem.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

OSAD KAMIENNY ORAZ ORGANICZNE/NIE-
ORGANICZNE ZABRUDZENIA

takie jak zabrudzenia oleiste i tłuste oraz 
resztki jedzenia (np. kawa, wino czerwone 
itp.) usuwać za pomocą gotowej do użycia 
politury do metalu Metapol G 505 .

Wstępnie zwilżyć powierzchnię.

Środek czyszczący nanieść na przeznac-
zoną do tego celu ściereczkę lub ręczny 
pad i wyczyścić powierzchnię. 

Wyczyszczoną powierzchnię gruntownie 
spłukać wodą.

Emaliowanie metali stosowane jest w celu ochrony pr-
zed korozją. Masa emalierska składa się ze sproszko-
wanego szkła (kwarc, skaleń i kaolin) oraz barwników. 
Masa nanoszona jest poprzez zanurzanie lub natryski-
wanie na powierzchnię materiału i wypalana w piecu 
do emaliowania w temperaturze od 600 do 1000°C.
Wiele powszechnie stosowanych, emaliowanych pro-
duktów, które są w sprzedaży (takich jak wanny, bro-
dziki, umywalki, itp.) jest atakowanych przez kwasy, 
zasady i środki ścierne.

POWIERZCHNIE EMALIOWANE

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE

W razie potrzeby usunąć 
luźne zabrudzenia.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE
takie jak zabrudzenia oleiste i tłuste oraz 
resztki jedzenia (np. kawa, wino czerwone 
itp.). Do codziennego mycia odpowiedni jest 
neutralny środek myjący do sanitariatów-
Bucal G 468 lub zasadowy środek myjący do 
sanitariatówBuz® Alkasan G 469.

Oczyścić powierzchnię za pomocą od-
powiedniej ściereczki myjącej lub pada 
ręcznego.

Wyczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

CZYSZCZENIE CODZIENNE


