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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 PIELĘGNUJĄCYCH

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.

 

Podłogi ze skałodrzewu są wykonane z tlenku magne-
zu, roztworu chlorku magnezu oraz barwników i wy-
pełniaczy. Wypełniacze składają się częściowo z drew-
na, papieru i mączki korkowej. Ze względu na skład 
mieszankę tę nazwano „skałodrzew”. Dodanie farb z 
tlenkiem żelaza umożliwia jednolite zabarwienie wy-
kładziny podłogowej, choć często niewielkie różnice 
koloru pozostają widoczne. Wykładziny podłogowe 
magnezjowe są wrażliwe na długotrwałe działanie 
wilgoci oraz na kwasy i silne zasady.

POSADZKI Z JASTRYCHU MAGNEZJOWEGO

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 
Indumaster® Intensive IR 44 lub 
Indumaster® Universal IR 55 .

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.

 

MYCIE INTENSYWNE
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE POSADZEK Z JASTRYCHU MAGNEZJOWEGO

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

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ŚLADY GUMY

Do usuwania śladów z gumy odpowiedni jest 
środek czyszczący zawierający rozpuszczal-
niki Indumaster® Forte IR 42 rozcieńczony w 
stosunku 1:1.

WSKAZÓWKA: przed użyciem należy przepro-
wadzić test wytrzymałości materiału!

Produkt rozpylić miejscowo.

Wykładzinę należy wyszorować przy uży-
ciu maszyny jednotarczowej i odpowied-
niego pada.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

CZYSZCZENIE SPECJALNE

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 
lekko zasadowe środki czyszczące Maradin 
HC 43 lub Indumaster® Universal IR 55.
Jeśli zabrudzenie jest wyjątkowo silne, odpo-
wiedni jest delikatny dla materiałów środek do 
czyszczenia przemysłowego Indumaster® Step 
IR 16.

Ręczne czyszczenie podłóg

CZYSZCZENIE CODZIENNE

PIELĘGNACJA

GRUNTOWANIE

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Dzięki zastosowaniu Corridor® Basic S 720 okładzina podłogowa jest 
na stałe zabezpieczona przed wnikaniem brudu głęboko w pory i 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

WSKAZÓWKA: Corridor® Basic S 720 podczas kolejnych zabiegów grun-
townego lub intensywnego czyszczenia nie rozpuszcza się, tworząc w 
ten sposób trwałą warstwę podkładową.

Wypełniacz porów w pierwszej warstwie 
rozcieńczamy w stosunku 1:1, następnie 
bez rozcieńczania nakładamy równo-
miernie 1–2 warstwy, przy czym każda 
warstwa musi wyschnąć przed nałożeniem 
kolejnej.

Polerowanie nie jest konieczne.


