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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Sztuczna skóra to imitacja skóry naturalnej, 
wykonana na ogół z włókien naturalnych i/lub 
syntetycznych i powleczona warstwą polichlor-
ku winylu. Dlatego sztuczna skóra nie wymaga 
wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Warstwa PCW 
imituje najczęściej strukturę skóry natural-
nej, przez co na pierwszy rzut oka, trudno jest 
odróżnić sztuczną skórę od naturalnej.

SZTUCZNA SKÓRA

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE I INTENSYWNE

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

SILNIEJSZE ZABRUDZENIA ROZPUSZCZALNE 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 równomiernie i pozosta-
wić na krótko do zadziałania.

Wyczyścić odpowiednią ściereczką z mikrofazy lub 
ręcznym padem

Zdjąć brud i spłukać wodą.

CZYSZCZENIE CODZIENNE

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGANICZNE

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki jedzenia (np. 
kawa, wino czerwone itp.)

Do codziennego mycia odpowiedni jest neutralny środek 
myjący i ochronny do tworzywa sztucznego Vario Clean 
Trendy T 560, lub gotowy do użycia środek do mycia natrys-
kowego Drizzle® Blue SP 20.

WSKAZÓWKA: przed użyciem wspomnianych produktów 
zawsze należy przeprowadzić test trwałości materiału!

Roztwór myjący rozprowadzić równomiernie i pozosta-
wić na krótko do zadziałania.

Wyczyścić odpowiednią ściereczką z mikrofazy lub 
ręcznym padem

Zdjąć brud i spłukać wodą.
 



2/22Wyżej wymienione produkty stanowią przykłady zalecanych produktów marki Buzil. Należy jednak sprawdzić na niewidocznym miejscu tolerancję materiału poddawanego zabiegowi na działanie produktu do czy-
szczenia lub pielęgnacji. Nasze produkty muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w technicznej informacji o produkcie. Wszystkie arkusze danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem 
www.buzil.pl. W przypadku pytań zachęcamy do skorzystania z naszej infolinii doradztwa technicznego pod nr. tel. +48 71 3766 031, nr. faksu +48 71 3766 035, lub poprzez adres e-mail biuro.polska@buzil.de
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CIĄG DALSZY: PIELĘGNACJA SZTUCZNEJ SKÓRY

ZWYKŁA PIELĘGNACJA
Sztuczna skóra nie powinna być powlekana ani poddawana zabiegom konserwacyjnym, ponieważ mogłoby to mieć negatywny 

wpływ na jej wygląd.


