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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zebrać luźne zabrud-
zenia, a oraz resztki 
zaprawy, gipsu i farby 
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 
czerwonego/niebieskiego pada.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

Poliolefinowe wykładziny podłogowe składają się z 
różnych rodzajów tworzywa sztucznego, często są 
wykonywane z polietylenu lub polipropylenu. W za-
leżności od producenta podłogi, wykładziny te są 
dostarczane z naniesioną fabrycznie powłoką poliure-
tanową lub bez. Na ogół nawierzchnie te są wrażliwe 
na działanie kwasów. Są również wrażliwe na działa-
nie rozpuszczalników, silnych zasad o pH> 13, tłusz-
czu, oleju i pasty do butów. Zabrudzenia te wnikają 
głęboko i są bardzo trudne do usunięcia.

WYKŁADZINY PODŁOGOWE Z POLIOLEFIN

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 
Corridor® PUR Clean S 766. 

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 WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH Z POLIOLEFIN

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 S790 z blokerem 
zapachów lub Planta® Cleen P315.

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

ZWYKŁA PIELĘGNACJA

Odradzamy nanoszenie dodatkowej powłoki z dyspersją lub emulsją. Wykładziny poliolefinowe mają samoistny połysk, którego dodatkowa 
powłoka nie zintensyfikuje. Po nałożeniu dodatkowej powłoki, ze względu na samoistny połysk i barwę wykładziny, bardziej widoczne mogą 
stać się nierówności powierzchni.

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Zebrać luźne zabrudzenia oraz resztki zaprawy i gipsu, a pozostałości 
po farbie usunąć łopatką.

Środek do mycia intensywnego Maradin 
HC 43 rozpylić w zalecanej ilości. Na 
poszczególne partie.

Powierzchnię należy umyć przy użyciu 
maszyny jednotarczowej i czerwonego 
pada. Podczas mycia regularnie wymie-
niać pad.  

Następnie, wykładzinę podłogową zmyć 
wodą; Płukanie lub neutralizowanie nie 
jest konieczne.

Na poszczególne partie umytej pow-
ierzchni rozpylić środek Corridor® Spray 
S 770 (bez rozcieńczania).

Powłokę pielęgnującą wypolerować na 
wysoki połysk przy użyciu maszyny szyb-
koobrotowej i pada do polerowania.

ODNAWIANIE POWŁOKI PIELĘGNUJĄCEJ


