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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zdjąć brud, resztki 
zaprawy, gipsu, a 
pozostałości po farbie 
usunąć łopatką/padem.

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 za pomocą środka do mycia inten-
sywnego Corridor® PUR Clean S 766 stosując 
metodę wycierania.

Czyścić ręcznie delikatnie zwilżonym 
mopem z mikrofazy.

Maszynowo, delikatnie spryskać podłogę 
roztworem myjącym i czyścić maszyną 
jednotarczową i czerwonym padem.

Regularnie wymieniać pad.
WSKAZÓWKA: Unikać zbytniego zmoczenia!

Materiałem nośnym podłóg laminowanych jest drew-
no lub płyta pilśniowa (jako materiał nośny często 
wykorzystywane jest również tworzywo sztuczne). Na 
materiale nośnym znajduje się powłoka dekoracyjna. 
Powłoka chroniąca materiał nośny przed zużyciem 
jest wykonana fabrycznie z żywicy melaminowej (la-
minat z żywic syntetycznych). Wykładziny laminowa-
ne są bardzo wrażliwe na wilgoć (ryzyko pęcznienia).

WYKŁADZINY PODŁOGOWE LAMINOWANE

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE I INTENSYWNE

W razie potrzeby usunąć 
luźne zabrudzenia.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

RESZTKI KLEJU

Do usuwania resztek kleju odpowiedni jest 
odplamiacz Buz® Point G 502 oraz środek 
czyszczący zawierający rozpuszczalnik Indu-
master® Forte IR 42 rozcieńczony w proporcji 
1:1.

Produkt nanieść na odpowiednią ścier-
eczkę lub pad ręczny i miejscowo usunąć 
plamy.

Zmyć delikatnie, zwilżając czystą wodą
WSKAZÓWKA: zawsze należy najpierw 
w niewidocznym miejscu wykonać test 
trwałości wybarwienia/wytrzymałości 
materiału.

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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

 CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE LAMINOWANYCH OKŁADZIN PODŁOGOWYCH

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

Do codziennego czyszczenia odpowiednie 
są produkty bez dodatku środków pielęg-
nujących, takie jak środki nadające połysk 
Polybuz® Trendy T 201 i Buz® Wipe G 270 lub 
intensywnie nawilżający środek do czyszc-
zenia podłóg Roca Wipe R 300 lub Corridor® 
PUR Clean S 766.

Zmyć delikatnie, zwilżając czystą wodą
WSKAZÓWKA: Unikać zbytniego moczenia.

PIELĘGNACJA

ZWYKŁA PIELĘGNACJA
Wykładziny laminowane posiadają pełnowartościową strukturę powierzchni i dlatego nie mogą być powlekane i poddawane zwykłej pielęg-

nacji.


