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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zdjąć brud, resztki 
zapraw oraz gipsu, a 
pozostałości po farbie 
usunąć ręcznie za 
pomocą odplamiacza

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA

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

Zabrudzenia usuwać środkiem do czyszc-
zenia metodą ekstrakcji Optiflor Ex G 477 
lub niezawierającym tenzydów środkiem 
czyszczącym O Tens G 500.

Następnie, wielokrotnie wypłukać wodą 
za pomocą urządzenia do czyszczenia 
metodą ekstrakcji.  

Wykładziny podłogowe z włókniny igłowanej to wy-
kładziny podłogowe, które składają się z mechanicz-
nie, a ponadto adhezyjnie zespolonych włókien. Taki 
sposób mocowania uzyskuje się przy użyciu tworzyw 
sztucznych i klejów dyspersyjnych

WYKŁADZINY DYWANOWE Z WŁÓKNINY IGŁOWANEJ

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE

Zdjąć brud, resztki 
zapraw oraz gipsu, a 
pozostałości po farbie 
usunąć ręcznie za 
pomocą odplamiacza

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 wycieranie na mo-
kro za pomocą O Tens G 500 i pada z przędzy

Roztwór myjący rozpylić równomiernie 
na podłodze i pozostawić na około 10–15 
min. do zadziałania.

Następnie wyczyścić wykładzinę podło-
gową przy użyciu maszyny jednotarczo-
wej i pada z przędzy.

WSKAZÓWKA: Pad z przędzy należy często 
wymieniać lub myć.

 

MYCIE INTENSYWNE
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ZABRUDZENIA WODOROZCIEŃCZALNE

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki 
jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.) 
usuwać za pomocą odplamiacza O Tens 
G 500 .

Nieodbarwiającą się ściereczkę namoczyć 
w roztworze myjącym i pocierając zetrzeć 
plamę.

ZABRUDZENIA NIEROZCIEŃCZALNE W 
WODZIE

takie jak guma do żucia, resztki kleju, wosk, 
pasta do butów lub smoła usuwać za pomocą 
odplamiacza Buz® Point G 502.

Nieodbarwiającą się ściereczkę spryskać 
środkiem Buz® Point G 502 i pocierając 
zetrzeć plamę.

CZYSZCZENIE SPECJALNE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE IGŁOWYCH WYKŁADZIN DYWANOWYCH


