
1

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 PIELĘGNU-
JĄCYCH

w formie powłok i środków pielęgnujących 
usunąć za pomocą Corridor® Unic Ultra S 707, 
Corridor® Power Stripper S 708 lub Planta® 
Multi Stripper P 321.

Roztwór myjący rozprowadzić równomier-
nie na podłodze i pozostawić na około 
10–15 min. do zadziałania.
WSKAZÓWKA: roztwór myjący nie może 
wyschnąć.

Wykładzinę należy gruntownie umyć przy 
użyciu maszyny jednotarczowej i czerwo-
nego pada.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza piorące-
go i spłukać wodą.

 

Wykładziny kauczukowe, nazywane również 
wykładzinami elastomerowymi, są wykonane z 
syntetycznego kauczuku, wypełniaczy mineral-
nych i pigmentów barwiących. Są wrażliwe na 
działanie rozpuszczalników, silnie zasadowych 
środków czyszczących o pH> 10 oraz na mecha-
niczne czyszczenie ścierne. W przypadku uszko-
dzenia warstwy wulkanizowanej (zarysowania, 
ścieranie) powierzchnia zaczyna wykazywać 
silną tendencję do brudzenia.

NAWIERZCHNIE KAUCZUKOWE, GŁADKIE

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE

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

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

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 
Maradin HC 43.

Roztwór myjący rozprowadzić równomier-
nie na podłodze i pozostawić na krótko 
do zadziałania.

Myć przy użyciu maszyny jednotarczowej i 
czerwonego pada.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza piorące-
go i spłukać wodą.

 

MYCIE INTENSYWNE
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CIĄG DALSZY: MYCIE WYKŁADZIN KAUCZUKOWYCH

PIELĘGNACJA

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

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIE ORGANICZNE, NIEORGA-
NICZNE

Do codziennego czyszczenia odpowiednie są 
produkty z dodatkiem środka pielęgnującego, 
takie jak środek myjąco-pielęgnujący na ba-
zie wodorozcieńczalnych polimerów Unibuz 
G 235, Planta® Cleen P 315 lub Corridor® 
Daily S 780.

Ręczne czyszczenie podłóg

ZAPOBIEGANIE INFEKCJOM

W celu zapobiegania infekcjom w zdefinio-
wanych obszarach zastosowanie produktów 
z serii Budenat® jest optymalnym rozwią-
zaniem (patrz środki do dezynfekcji).

CZYSZCZENIE CODZIENNE

ZWYKŁA PIELĘGNACJA

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Ponieważ zawarte w wykładzinach kauczukowych środki przeciwstar-
zeniowe na bazie parafiny mogą mieć negatywny wpływ na przyczep-
ność powłoki, kauczukowe wykładziny podłogowe nie powinny być 
powlekane. Jeśli jednak chcemy nanieść jakąś powłokę, szczególnie 
odpowiednia jest emulsja uniwersalna Corridor® Complete S 732 lub 
Planta® Multi Gloss P 320.

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.

Godnym polecenia, alternatywnym sposobem pielęgnacji wykładzin 
podłogowych jest zastosowanie środków myjąco-pielęgnujących na 
bazie polimerowej Corridor® Daily S 780.

Wykładzinę podłogową wytrzeć na mokro 
i pozostawić do wyschnięcia.

 

Wykładzinę podłogową wypolerować 
maszyną szybkoobrotową i odpowiednim 
padem.


