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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

W razie potrzeby usunąć 
luźne zabrudzenia.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

SILNIEJSZE ZABRUDZENIA ROZPUSZCZALNE 
ZASADOWO

tj. krew, białko, ślady po pisakach, grafit, 
oleje i tłuszcze, czy resztki jedzenia (jak np. 
kawa, wino czerwone) usuwać za pomocą 
środka do mycia intensywnego Aktiv G 433 
stosując metodę wycierania.

Roztwór myjący rozprowadzić równomiernie 
i pozostawić na krótko do zadziałania

Wyczyścić odpowiednią ściereczką z mikro-
fazy lub padem.

Zdjąć brud i spłukać wodą.

Malowanie, powlekanie lub pokostowanie powierzch-
ni drewnianych lakierami bezbarwnymi chroni drewno 
przed działaniem czynników zewnętrznych, a zwłasz-
cza wilgoci. Należy upewnić się, że czyszczenie nie na-
rusza warstwy ochronnej mytej powierzchni, ponieważ 
w przeciwnym razie drewno ze względu na przenikanie 
wilgoci może zostać uszkodzone. Jeśli chodzi o tech-
nikę czyszczenia, powlekane powierzchnie drewniane 
zachowują się podobnie jak inne powierzchnie lakie-
rowane lub z tworzywa sztucznego.
Ponieważ jednak wszystkie rodzaje powierzchni drew-
nianych pomimo powłoki są wrażliwe na działanie wil-
goci, należy unikać długotrwałego wystawiania ich na 
jej działanie. 

SZCZELNIE POWLEKANE POWIERZCHNIE DREWNIANE

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE I INTENSYWNE

W razie potrzeby usunąć 
luźne zabrudzenia.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA TYPU GRAFFITI

Do usuwania wewnątrz pomieszczeń zabrud-
zeń typu graffiti (flamastry, tusz do pieczątek, 
etc.) zalecamy Clean Up G 555

Ściereczkę myjącą spryskać Clean Up G 
555, miejscowo wyczyścić zanieczyszczoną 
powierzchnię.

Spłukać wodą.

CZYSZCZENIE SPECJALNE
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE SZCZELNIE POWLEKANYCH POWIERZCHNI DREWNIANYCH

CZYSZCZENIE CODZIENNE

W celu osiągnięcia op-
tymalnych rezultatów 
czyszczenia, należy 
stosować ściereczki z 
mikrofazy.
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ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGANICZ-
NE

tj. krew, białko, ślady po pisakach, grafit, 
oleje i tłuszcze, czy resztki jedzenia (jak np. 
kawa, wino czerwone) 

Do codziennego użycia odpowiednie są środki 
czyszczące neutralne lub zawierające alkohol, 
takie jak Blitz Citro G 481, Planta® Soft P 313 
lub Vario Clean Trendy T 560. Także gotowe 
do użycia środki do mycia natryskowego Reso 
Clean G 515 lub Drizzle® Blue 
SP 20 są doskonałe do czyszczenia codzienne-
go powierzchni z tworzywa sztucznego.

Nanieść produkt na ściereczkę myjącą, 
miejscowo wyczyścić zanieczyszczoną 
powierzchnię.

ZAPOBIEGANIE INFEKCJOM

W okreœlonych obszarach zastosowa-
nie œrodka do dezynfekcji powierzchni 
produktów Buzil Budenat® jest optymalnym 
rozwi¹zaniem (patrz œrodki dezynfekuj¹ce).


