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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 Parquet Stripper G 400 .

Wykładzinę podłogową spryskać środkiem 
do mycia parkietu bez rozcieńczania (ok. 
2 m²).

Nawierzchnię należy gruntownie umyć przy 
użyciu maszyny jednotarczowej i niebies-
kiego/zielonego pada.

Regularnie wymieniać pad.
WSKAZÓWKA: wywietrzyć pomieszczenie i nie palić!

Wygląd i trwałość podłóg parkietowych zależy od zas-
tosowanego gatunku drewna. Istnieją różne rodzaje 
parkietów, np. w jodełkę, długie deski, parkiet sztab-
kowy i inne.
W kontekście biologii budowlanej podłogi drewniane 
są często impregnowane specjalnymi olejami, które 
pozwalają drewnu częściowo „oddychać”. Olejowane 
podłogi drewniane są wrażliwe na działanie wilgoci. 
W przeciwieństwie do surowego drewna olejowana 
powierzchnia drewniana może być wycierana wilgo-
tnym mopem.
Ponieważ jednak wszystkie rodzaje podłóg drewnia-
nych są wrażliwe na działanie wilgoci, należy unikać 
długotrwałego wystawiania ich na jej działanie. Pod-
czas czyszczenia wodnych środków czyszczących na-
leży używać bardzo oszczędnie.

OLEJOWANE PODŁOGI DREWNIANE

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE I INTENSYWNE

W razie potrzeby 
usunąć luźne zabrud-
zenia.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

SILNE ZABRUDZENIA
OBSZARY CZĘSTO UCZĘSZCZANE

takie jak zabrudzenia oleiste i tłuste oraz 
resztki jedzenia (np. kawa, wino czerwone 
itp.) usuwać przez intensywne mycie przy 
użyciu Buzilin G 320.

Produkt bez rozcieńczania nanosić na 
kolejne fragmenty podłogi i czyścić przy 
użyciu maszyny jednotarczowej i czerwo-
nego pada

 

MYCIE INTENSYWNE
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CIĄG DALSZY: MYCIE OLEJOWANYCH PODŁÓG DREWNIANYCH

CZYSZCZENIE CODZIENNE

W celu osiągnięcia 
optymalnych rezu-
ltatów czyszczenia 
należy stosować 
nakładki na mopa z 
mikrofibry.

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 dużą ilością środka pielęgnu-
jącego, takie jak środek myjąco-pielęgnujący 
Suwi Glanz G 210 lub Buz® Soap G 240

Podczas mycia podłogi parkietowe TYLKO 
delikatnie zwilżać

WSKAZÓWKA: Regularne polerowanie po-
prawia wygląd parkietu i jest zalecane dla 
utrzymania go w dobrym stanie.

 

PIELĘGNACJA

ZWYKŁA PIELĘGNACJA

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Wyschniętą powierzchnię wykładziny podłogowej umyć używając 
Buzilin G 320.

Wykładzinę podłogową spryskać cienką 
warstwą produktu bez rozcieńczania.

Wypolerować przy użyciu maszyny jedno-
tarczowej i szczotki/pada do polerowania.


