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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

OSAD WAPIENNY

t.j. resztki cementu/zaprawy w strefach o 
wysokiej twardości wody, pomieszczeniach 
wilgotnych oraz po remontach usuwać za 
pomocą Erolcid® G 491.

Wstępnie zwilżyć wykładzinę podłogową 
(ochrona fug cementowych!), następnie 
nanieść roztwór myjący

Gruntownie wyczyścić przy użyciu mas-
zyny jednotarczowej i pada z mikrofazy, 
włókien aktywnych lub żywicy melamino-
wej.  

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

jak np. krew, resztki spożywcze tj. kawa lub 
wino czerwone itp., silne zabrudzenia oleiste 
i tłuste oraz białkowe usunąć za pomocą 
Erol® G 490 .

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

Wykładzinę umyć gruntownie przy 
użyciu maszyny jednotarczowej i pada z 
mikrofazy, włókien aktywnych lub żywicy 
melaminowej lub automatu myjącego ze 
szczotkami przeciwbieżnymi.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

  

Płytki z kamionki szlachetnej są mikroporowate, de-
likatnie szorstkie, częściowo szkliste i szlifowane 
na wysoki połysk. Drobno mielone surowce są prze-
siewane, a po dodaniu wody, pod ciśnieniem około 
400 barów wytłaczane w formie. Po uformowaniu, 
płytki są powoli suszone w temperaturze od 200°C do 
300°C, co zapobiega łuszczeniu się i pękaniu. Następ-
nie płytki wypala się w temperaturze około 1350°C aż 
do spieczenia.

PŁYTKI Z KAMIONKI SZLACHETNEJ

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE
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CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE SZLACHETNYCH PŁYTEK KAMIONKOWYCH

MYCIE INTENSYWNE

Usunąć brud.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

OSAD WAPIENNY

w strefach o wysokiej twardości wody, po-
mieszczeniach wilgotnych usuwać za pomocą 
kwasowego środka czyszczącego Erolcid® G 
491 .

Wstępnie zwilżyć wykładzinę podłogową 
(ochrona fug cementowych!) 

 

Gruntownie wyczyścić przy użyciu mas-
zyny jednotarczowej i pada z mikrofazy, 
włókien aktywnych lub żywicy melamino-
wej.  

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

  

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 
Erol® G 490 .

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

Okładzinę umyć gruntownie przy użyciu 
maszyny jednotarczowej albo automatu 
myjącego i pada z mikrofazy, aktywnych 
włókien lub żywicy melaminowej lub 
poprzez dwuetapowe mycie na mokro.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

CZYSZCZENIE CODZIENNE

W celu osiągnięcia 
zadowalających 
rezultatów czyszcze-
nia należy stosować 
nakładki z mikrofazy 
oraz pady.

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 mycia płytek z kamionki 
szlachetnej najbardziej odpowiednie są 
produkty niezawierające tenzydów O Tens 
G 500.  

Do codziennego czyszczenia oprócz 
wymienionych powyżej produktów 
odpowiedni jest także środek nadający 
połyskPolybuz® Trendy T 201 lub inten-
sywnie nawilżający środek do czyszcze-
nia podłógRoca Wipe R 300.

 

TWORZENIU SIĘ OSADU KAMIENNEGO 

Można zapobiegać poprzez okresowe zas-
tosowanie kwasowego środka myjącego O 
Tens Azid G 501 .
WSKAZÓWKA: Naprzemienne stosowanie 
O Tens G 500 i O Tens Azid G 501 pows-
trzymuje tworzenie się głębokich zabru-
dzeń. Skutecznie eliminuje to potrzebę 
kosztownego, gruntownego mycia.



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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BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG . Fraunhoferstraße 17. D – 87700 Memmingen. Tel. +49 8331 930-6. Faks +49 8331 930-880. E-mail: info@buzil.pl. www.buzil.pl

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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

PIELĘGNACJA

ZWYKŁA PIELĘGNACJA

Wykładziny z kamienia naturalnego nie mogą być powlekane, impregnowane ani poddawane zabiegom konserwacyjnym, ponieważ mo-
głoby to mieć negatywny wpływ na ich właściwości antypoślizgowe i wygląd.

CZYSZCZENIE CODZIENNE

W celu osiągnięcia 
zadowalających 
rezultatów czyszcze-
nia należy stosować 
nakładki z mikrofazy 
oraz pady.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZAPOBIEGANIE INFEKCJOM 

w zdefiniowanych obszarach zastoso-
wanie produktów Buzil Budenat® jest 
optymalnym rozwiązaniem (patrz środki 
do dezynfekcji).

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE SZLACHETNYCH PŁYTEK KAMIONKOWYCH


