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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zebrać luźne zabru-
dzenia oraz resztki 
zaprawy i gipsu, a 
pozostałości po farbie 
usunąć łopatką.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW PIELĘGNU-
JĄCYCH

w postaci 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.

Nawierzchnię należy gruntownie umyć 
przy użyciu maszyny jednotarczowej i 
niebieskiego pada.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

Linoleum jest wykonane z materiałów naturalnych. 
Do jego produkcji wykorzystywany jest olej lniany z 
żywic naturalnych, mączka drzewna i korkowa, wypeł-
niacze nieorganiczne i pigmenty. Masa ta jest wtłac-
zana pod ciśnieniem na tkaninę jutową. Linoleum 
jest wrażliwe na silnie zasadowe środki czyszczące pH 
>10, ścierne pady i szczotki.
Na niektórych wykładzinach podłogowych z linoleum 
nawet po kontakcie z wodą pojawiają się przebarwie-
nia lub wydobywa się zapach bądź po gruntownym 
czyszczeniu ich powierzchnia staje się tak porowata, 
że czas schnięcia musi wynosić od 12 do 24 godzin.

WYKŁADZINY PODŁOGOWE Z LINOLEUM, NIEPOWLEKANE

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE

Zebrać luźne zabru-
dzenia oraz resztki 
zaprawy i gipsu, a 
pozostałości 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.

Nawierzchnię należy umyć przy użyciu 
maszyny jednotarczowej i czerwonego 
pada.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH Z LINOLEUM

W celu osiągnięcia 
zadowalających 
rezultatów czyszc-
zenia należy używać 
nakładek z mikrofazy 
oraz padów. 

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 z dodatkiem środka pielęgnującego, 
takie jak środki myjąco-pielęgnujące Corridor® 
Daily S 780, Corridor Cibreeze S 790 z blokerem 
zapachów lub Planta® Cleen P 315.

Ręczne czyszczenie podłóg

ZAPOBIEGANIE INFEKCJOM

W określonych obszarach zastosowanie 
środka do dezynfekcji powierzchni Buzil 
Budenat®  jest optymalnym rozwiązan-
iem (patrz środki do dezynfekcji).

CZYSZCZENIE CODZIENNE

PIELĘGNACJA

GRUNTOWANIE

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Promieniowanie ultrafioletowe, oddziaływanie mechaniczne i częste 
gruntowne czyszczenie powodują uszkodzenia linoleum (następuje 
uwalnianie się oleju lnianego i żywic naturalnych). Naturalny pro-
dukt, jakim jest linoleum, ma strukturę porowatą, co pozwala na prze-
nikanie do głębszych warstw brudu, który jest trudno usunąć podczas 
codziennego mycia. Gruntowanie jest zalecane / niezbędne.

WSKAZÓWKA: Corridor® Basic S 720 podczas kolejnych zabiegów grun-
townego czyszczenia nie rozpuszcza się, tworząc w ten sposób trwałą 
warstwę, która dopiero po latach będzie wymagać odświeżenia.

Zaleca się naniesienie, w zależności od 
stanu posadzki, 1–2 warstw wypełniacza 
porów/środka gruntującego Corridor® 
Basic S 720 

ZWYKŁA PIELĘGNACJA

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Godnym polecenia, alternatywnym sposobem pielęgnacji wykładzin 
podłogowych, jest zastosowanie środków myjąco-pielęgnujących na 
bazie polimerowej Corridor® Daily S 780, Corridor® Cibreeze S790 lub 
Planta® Cleen P 315 .

Wykładzinę podłogową wytrzeć na mokro 
i pozostawić do wyschnięcia.

Wykładzinę podłogową wypolerować 
maszyną szybkoobrotową i odpowiednim 
padem.


