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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 
pozostałości po farbie 
usunąć łopatką/
padem.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki 
jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.) np. 
silne zabrudzenia z oleju, tłuszczu i białka 
usunąć za pomocą środka Maradin HC 43.

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

Wykładzinę umyć gruntownie przy użyciu 
maszyny jednotarczowej i miękkiej 
szczotki lub automatu myjącego ze 
szczotkami przeciwbieżnymi.  

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

  

Nawierzchnie bezpieczne to bardzo miękkie, anty-
poślizgowe i sprężyste wykładziny podłogowe, często 
wykonane z granulek gumy. Te wykładziny podłogowe 
nie są wrażliwe na oddziaływanie wilgoci. Są jednak 
wrażliwe na rozpuszczalniki i silnie zasadowe środki 
czyszczące. 

ELASTYCZNE WYKŁADZINY PODŁOGOWE / NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE (CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM)

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE I INTENSYWNE

Zdjąć brud, resztki 
zaprawy, gipsu i 
pozostałości po farbie 
usunąć łopatką/
padem.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

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

WSKAZÓWKA: Ponieważ powierzchnia tych 
wykładzin podłogowych jest bardzo szorstka, 
codzienne czyszczenie ręczne jest bardzo 
trudne.

Do codziennego użycia odpowiednie 
są neutralne środki czyszczące, takie 
jak Vario Clean Trendy T 560 lub Buz® 
Match Trendy T 265.

Zaleca się gruntowne czyszczenie za 
pomocą automatu myjącego ze szczot-
kami przeciwbieżnymi.

CZYSZCZENIE CODZIENNE


