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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Matowym lub lekko uszkodzonym przez działanie 
kwasów nawierzchniom wiązanym wapnem można 
przywrócić pierwotny połysk dzięki procesowi krys-
talizacji mechanicznej. Tylko nawierzchnie zawi-
erające wystarczającą ilość wapnia i mające gładką 
powierzchnię mogą zostać poddane procesowi krys-
talizacji. Należą do nich np. marmur, jura, trawertyn, 
terazzo, płyty Solnhofer oraz wapień muszlowy.

KRYSTALIZACJA WIĄZANYCH WAPNEM NAWIERZCHNI KAMIENNYCH: SYSTEM ROCA

WARUNKI KRYSTALIZACJI

 › Tylko nawierzchnie zawierające wapień mogą zostać poddane procesowi krystalizacji. Stan powierzchni kamienia wskazuje na stopień 
politury.

 › Dlategomocno porysowane/zniszczone powierzchnie należy najpierw zeszlifować.

 › Zanieczyszczeniatakie jak brud, wosk, dyspersja samo nabłyszczająca i warstwa środka myjąco-pielęgnującego muszą zostać dokładnie 
usunięte; Powłoka pielęgnująca zaburza przebieg reakcji chemicznej gotowego do użycia krystalizatora Roca Clarin R 180 z wapieniem 
zawartym w kamieniu.

 › Wcześniejnależy przeprowadzić gruntowne mycie przy użyciu Corridor® Unic Ultra S 707, Corridor® Power Stripper S 708 lub Planta® Multi 
Stripper P 321 .

 › Potrzebakilku godzin, aby okładzina podłogowa zupełnie wyschła.

Proces krystalizacji przy użyciu Roca Clarin R 180 jest procesem che-
miczno-mechanicznym.

Roca Clarin R 180 przekształca kryształy kamienia wapiennego na 
powierzchni podłogi w mikroskopijne kryształy silikatowe. Są one 
przezroczyste, a ich twardość mieści się w przedziale od 4 do 6 w skali 
Mohsa; (Twardość marmuru w skali Mohsa wynosi około 3).

Krystalizacja przy użyciu Roca Clarin R 180 gwarantuje politurę, która 
barwie kamienia ponownie nada blask, jednocześnie wzmacniając 
twardość i odporność powierzchni na zarysowania i wnikanie brudu. 
Jest znacznie lepsza od tradycyjnych politur pod względem przeźroc-
zystości, trwałość, łatwość pielęgnacji i odporności.

Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Produkt rozpylić bez rozcieńczania na 
poszczególne partie wykładziny podłogo-
wej (maks. 1–2 m2).   
Polerować na wilgotno przy użyciu 
ciężkiej maszyny jednotarczowej (maks. 
200 obr./min) oraz pada ze stali szla-
chetnej R 180 na wysoki połysk.  

Powstały kurz wciągnąć odkurzaczem, 
zmyć wilgotną ścierką.   

Białym padem do polerowania usunąć 
powstałe uwypuklenia.

SPOSÓB DZIAŁANIA KRYSTALIZACJI
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CIĄG DALSZY: KRYSTALIZACJA

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 białko, oleje i tłuszcze oraz reszt-
ki jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.)

Do codziennego czyszczenia odpowiednie 
są produkty bez dodatku środków pielęgnu-
jących nadających połysk, takie jak Corridor® 
Daily S 780, Planta® Cleen P 315 lub inten-
sywnie nawilżający środek do czyszczenia 
podłóg Roca Wipe R 300.

Ręczne czyszczenie podłóg
  

CZYSZCZENIE CODZIENNE

TRWAŁOŚĆ KRYSTALIZOWANYCH OKŁADZIN PODŁOGOWYCH

Zagęszczenie powierzchni i twardość kryształów po krystalizacji powodują, że powierzchnie z kamieni naturalnych i betonu są znacznie 
mniej wrażliwe na zadrapania, zabrudzenia i działanie lekko kwasowych cieczy, takich jak soki owocowe, Cola itp.
Uszkodzenia powierzchni spowodowane przez ścieranie lub działanie soków owocowych można bez trudu usunąć przeprowadzając ponownie 
proces krystalizacji, przy czym obie powierzchnie będą nie do odróżnienia.
Trwałość impregnacji zależy od różnych, trudnych do określenia na wstępie czynników.

Na przykład:

 › Częstotliwość i sposób użytkowania 

 › Jakość kamienia

 › Bieżąceczyszczenie

Dlatego trudno jest określić termin trwałości.

Ponowne przeprowadzenie procesu krystalizacji w odpowiednim czasie, w najbardziej uczęszczanych strefach, przy użyciu Roca Clarin R 180 
zapewnia długotrwały, reprezentacyjny wygląd wykładziny podłogowej


