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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Usunąć brud.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

SILNIEJSZE ZABRUDZENIA ROZPUSZCZAL-
NE ZASADOWO

takie jak białko, zabrudzenia po owadach 
oraz oleje i tłuszcze usuwać przy użyciu śro-
dków do mycia intensywnego Buz® Window-
master G 525 lub Planta® View P 318 

Roztwór myjący nanieść równomiernie na 
powierzchni za pomocą myjki do okien.

Ściągnąć brud za pomocą ściągaczki do 
szyb.

 

Ramy i krawędzie szyb wytrzeć do sucha używając skórzanej 

ścierki do szyb. 

SZYBY OKIENNE

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE I INTENSYWNE

Istnieją różne rodzaje szyb okiennych:

 › ESG: Bezpieczne szkło jednowarstwowe jest szkłem chemicznie lub termicznie hartowanym. Hartowanie szkła sprawia, że jest ono zdecydo-
wanie bardziej odporne na naprężenia zginające i naprężenia spowodowane oddziaływaniem temperatury.

 › VSG: Bezpieczne szkło laminowane składa się z naprzemiennych warstw szkła i folii z tworzywa sztucznego. W przypadku stłuczenia, odłamki 
szkła przyklejają się do folii. Szkło bezpieczne przy grubości około 25 mm określane jest mianem „szkła pancernego”, które stosowane jest 
przede wszystkim w wystawach sklepowych i witrynach.

 › Szkło o właściwościach samoczyszczących dostępne jest w różnych wersjach. Jedną z możliwości jest powlekanie szkła po jednej stronie 
specjalną powłoką. Pod wpływem światła UV powłoka ta rozpuszcza organiczne zabrudzenia. Woda (deszczowa), która ze względu na hydrofi-
lowość powierzchni szkła osadza się w postaci cienkiej warstwy na szybie, wypłukuje rozpuszczone zabrudzenia.
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CIĄG DALSZY: MYCIE SZYB OKIENNYCH

Usunąć brud.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

RESZTKI KLEJU/ PLAMY PO PISAKACH

wyczyścić za pomocą odplamiacza Buz® 
Point G 502 .

Odpowiednią ściereczkę lub pad spryskać 
produktem i miejscowo usunąć plamy.

Po myciu przemyć wodą. 

CZYSZCZENIE SPECJALNE


