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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

SILNIEJSZE ZABRUDZENIA ROZPUSZCZALNE 
ZASADOWO

tj. krew, białko, ślady po pisakach, grafit, oleje 
i tłuszcze, czy resztki jedzenia (jak np. kawa, 
wino czerwone) usuwać za pomocą środka do 
mycia intensywnego Maradin HC 43 stosując 
metodę wycierania.

Roztwór myjący rozprowadzić równomiernie i pozostawić na 
krótko do zadziałania.

Wyczyścić odpowiednią ściereczką z mikrofazy lub padem.

Zdjąć brud i spłukać wodą.

Powierzchnie lakierowane są bardzo wrażliwe 
na zarysowania i do ich czyszczenia nie pow-
inno się stosować środków ściernych. Nieo-
dpowiednie są również środki czyszczące ze 
składnikami pielęgnującymi, ponieważ mają 
one negatywny wpływ na połysk bądź mato-
wość powierzchni.

POWIERZCHNIE, LAKIEROWANE

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE I INTENSYWNE

CZYSZCZENIE CODZIENNE

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGANICZNE

tj. krew, białko, ślady po pisakach, grafit, oleje 
i tłuszcze, czy resztki jedzenia (jak np. kawa, 
wino czerwone)

Do codziennego użytku odpowiednie są środki czyszczące 
neutralne lub zawierające alkohol, takie jak Blitz Citro G 481, 
Planta® Soft P 313 bądź Vario Clean Trendy T 560. Także 
gotowe do użycia środki do mycia natryskowego Reso Clean G 
515 lub Drizzle® Blue SP 20 są jak najbardziej odpowiednie do 
codziennego czyszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych.


