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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

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

usunąć silne zabrudzenia np. z oleju, tłus-
zczu i białka za pomocą Perfekt G 440 lub 
Indumaster® Instensive IR 44.

Roztwór myjący rozprowadzić równomier-
nie na podłodze i pozostawić na około 
10– 15 min. do zadziałania

Wykładzinę umyć gruntownie przy użyciu 
maszyny jednotarczowej i pada z mikro-
fazy / aktywnych włókien lub automatu 
myjącego ze szczotkami przeciwbieżny-
mi.

 

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

Wykładziny kwarcowo-winylowe składają się z 
kopolimeru chlorku winylu i octanu winylu. Po-
nadto, dodaje się włókna mineralne, mielony 
kamień wapienny, zmiękczacze i stabilizatory. 
Włókna mineralne mogą być równomiernie roz-
mieszczone w całej masie lub tworzyć powłokę 
powierzchni. Taki skład zapewnia doskonałą pr-
zyczepność podczas chodzenia oraz dekoracyj-
ny, połyskujący wygląd.

WYKŁADZINY PODŁOGOWE KWARCOWO-WINYLOWE

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE

Usunąć brud.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

SILNIEJSZE ZABRUDZENIA ROZPUSZCZAL-
NE ZASADOWO

usuwać przez intensywne mycie przy użyciu 
Corridor® PUR Clean S 766.

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.

 

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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ KWARCOWO-WINYLOWEJ

Usunąć brud.

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.

Produkt rozpylić miejscowo.

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

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.
WSKAZÓWKA: przed użyciem należy prze-
prowadzić test wytrzymałości materiału!  

CZYSZCZENIE SPECJALNE

W celu osiągnięcia 
optymalnych rezu-
ltatów czyszczenia 
należy stosować 
nakładki na mopa z 
mikrofibry.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

Do codziennego czyszczenia odpowiednie 
są produkty bez dodatku środków pielęgnu-
jących nadających połysk, takie jak Polybuz® 
Trendy T 201 i Buz® Wipe G 270 lub inten-
sywnie nawilżający środek do czyszczenia 
podłóg Roca Wipe R 300 i Corridor® PUR 
Clean S 766.

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.

 

ZAPOBIEGANIE INFEKCJOM

W celu zapobiegania infekcjom w 
zdefiniowanych obszarach zastosowanie 
produktów z serii Buzil Budenat® jest 
optymalnym rozwiązaniem (patrz środki 
do dezynfekcji).

CZYSZCZENIE CODZIENNE

PIELĘGNACJA

ZWYKŁA PIELĘGNACJA

Wykładziny podłogowe tego rodzaju nie powinny być powlekane, impregnowane ani poddawane zabiegom konserwacyjnym, ponieważ mogło-
by to mieć negatywny wpływ na ich właściwości antypoślizgowe i wygląd.


