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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zebrać luźne zabrudze-
nia oraz resztki zaprawy 
i gipsu, a pozostałoś-
ci po farbie usunąć 
łopatką.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA WAPIENNE

t.j. resztki cementu/zaprawy w strefach o 
wysokiej twardości wody, pomieszczeniach 
wilgotnych oraz po remontach usuwać za 
pomocą Buz® Contracalc G 461 lub Bucasan® 
Clear G 463 .

Wstępnie zwilżyć wykładzinę podłogową 
(zabezpieczenie fug cementowych!), 
następnie nanieść roztwór myjący. 

Myć przy użyciu maszyny jednotarczowej 
i czerwonego/niebieskiego pada.

 

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

  

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 
czerwonego/niebieskiego pada.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

  

Podłogi z lastryko niezawierające węglanu wapnia 
powstają z wybranych, wysokiej jakości surowców, 
takich jak kwarcyt, twarde granulki kamienia (na pr-
zykład granitu), pigmenty i dwuskładnikowa żywica 
poliestrowa jako spoiwo. Dodawane są również kamie-
nie, muszle, szkło lub lapis lazuli. Chemiczna wrażli-
wość kamienia zależy od rodzaju użytych dodatków. 
Powierzchnia kamienia jest wrażliwa na mechanicz-
ne ścieranie i środki czyszczące na bazie mydła (np. 
Buz® Soap G 240).

PODŁOGI Z LASTRYKO NIEZWIERAJĄCE WAPNA – „OBJECTSTONE”

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE „OBJECTSTONE”

MYCIE INTENSYWNE

W razie potrzeby usunąć 
luźne zabrudzenia.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

SILNIEJSZE ZABRUDZENIA ROZPUSZCZAL-
NE ZASADOWO

usuwać przez intensywne mycie przy użyciu 
Buz® Soap G 240 lub Indumaster® Universal 
IR 55.

Roztwór myjący rozprowadzić równomier-
nie na podłodze i pozostawić na krótko 
do zadziałania.

Myć przy użyciu maszyny jednotarczowej 
i czerwonego pada.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

CZYSZCZENIE CODZIENNE

W celu osiągnięcia 
optymalnych rezu-
ltatów czyszczenia 
należy stosować 
nakładki na mopa z 
mikrofibry.
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ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz reszt-
ki 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 
czyszczenia podłóg Roca Wipe R 300.

Roztwór myjący rozprowadzić równomier-
nie na podłodze i czyścić ręcznie.

ZAPOBIEGANIE INFEKCJOM

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

PIELĘGNACJA

ZWYKŁA PIELĘGNACJA
Wykładziny podłogowe tego rodzaju nie powinny być powlekane ani poddawane zabiegom konserwacyjnym, ponieważ mogłoby to mieć 
negatywny wpływ na ich właściwości antypoślizgowe i wygląd.


