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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zebrać luźne zabrudze-
nia oraz resztki zaprawy 
i gipsu, a pozostałoś-
ci po farbie usunąć 
łopatką.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW PIELĘGNUJĄCYCH

W formie powłok i środków pielęgnujących 
usunąć za pomocą Corridor® Dryex S 711 .

Okładzinę podłogową spryskać środkiem 
do mycia gruntownego na sucho (ok. 2 
m2).

Nawierzchnię należy gruntownie umyć przy 
użyciu maszyny jednotarczowej i czerwone-
go/niebieskiego pada.
Regularnie wymieniać pad.

Następnie, zetrzeć podłogę na mokro i 
pozostawić do wyschnięcia.

Wygląd i trwałość podłóg parkietowych zależy od zastoso-
wanego gatunku drewna. Istnieją różne rodzaje parkietów, 
np. w jodełkę, długie deski, parkiet sztabkowy i inne.
Tradycyjne malowanie, powlekanie lub pokostowanie pow-
ierzchni drewnianych lakierami bezbarwnymi, chroni drew-
no przed działanie czynników zewnętrznych, a zwłaszcza 
wilgoci. Podczas czyszczenia (również procesu czyszcze-
nia) należy upewnić się, że ochrona powierzchni jest nien-
aruszona i unikać długotrwałej ekspozycji na działanie wil-
goci, w przeciwnym razie drewno może zostać uszkodzone.
Zabezpieczone podłogi drewniane można czyścić w taki 
sam sposób jak powierzchnie lakierowane lub z tworzywa 
sztucznego.

PODŁOGI DREWNIANE, ZABEZPIECZONE

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE

Zebrać luźne zabrudze-
nia oraz resztki zaprawy 
i gipsu, a pozostałoś-
ci po farbie usunąć 
łopatką.

WSKAZÓWKA: Regu-
larne polerowanie 
poprawia wygląd par-
kietu i jest zalecane 
dla utrzymania go w 
dobrym stanie.

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 czyszczenia odpowiednie 
są produkty z dodatkiem środka pielęgnu-
jącego, takie jak środek myjąco-pielęgnu-
jący Unibuz G 235, Corridor® Daily S 780, 
Planta® Cleen P 315 lub Corridor® PUR 
Clean S 766.

WSKAZÓWKA: Podczas mycia podłogi 
parkietowe TYLKO delikatnie zwilżać.

CZYSZCZENIE CODZIENNE
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CIĄG DALSZY: PIELĘGNACJA PODŁÓG DREWNIANYCH

ZWYKŁA PIELĘGNACJA

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Zabezpieczone podłogi parkietowe można na co dzień pielęgnować 
emulsją uniwersalną nadającą połyskCorridor® Complete S 732 .

Nanieść równomiernie 2–3 cienkie warst-
wy produktu, przy czym każdą kolejną 
warstwę należy nanosić po wyschnięciu 
poprzedniej

Polerowanie za pomocą maszyny 
szybkoobrotowej nie jest konieczne, ale 
dopuszczalne.

ODNAWIANIE POWŁOKI PIELĘGNUJĄCEJ

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Zebrać luźne zabrudzenia oraz resztki zaprawy i gipsu, a pozostałości 
po farbie usunąć łopatką.

Środek do mycia intensywnego Maradin 
HC 43 rozpylić w zalecanej ilości na posz-
czególne partie.

Powierzchnię należy umyć przy użyciu 
maszyny jednotarczowej i czerwonego 
pada.
Podczas mycia regularnie wymieniać pad.

Następnie, wykładzinę podłogową zmyć 
wodą; Płukanie lub neutralizowanie nie 
jest konieczne.

Na oczyszczoną powierzchnię nanosić 
partiami Corridor® Complete S 732 
rozcieńczony w stosunku (1:1)

Powłokę pielęgnującą wypolerować na 
wysoki połysk przy użyciu maszyny szyb-
koobrotowej i pada do polerowania.


