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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zebrać luźne zabru-
dzenia oraz resztki 
zaprawy i gipsu, a 
pozostałości 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 Bucasan® Clear G463 .

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

Gruntownie wyczyścić przy użyciu mas-
zyny jednotarczowej i pada z mikrofazy / 
aktywnych włókien.

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 
niebieskiego pada.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

Kwarcyt jest skałą metamorficzną, która zawiera trud-
ne do rozróżnienia liczne fragmenty minerałów. Skła-
da się z kwarcu i miki.
Kwarcyt bardzo odporny na działanie kwasów (oprócz 
kwasu chlorowodorowego, w ograniczonym stopniu 
kwasu fosforowego), substancji zasadowych (oprócz 
roztworu wodorotlenku sodu) i rozpuszczalników. 
Kwarcyt jest twardą skałą, odporną na obciążenia 
mechaniczne. Jego czułość na czynniki mechaniczne 
(zarysowania) wzrasta wraz ze stopniem wypolero-
wania powierzchni. Kamień ten często kładzie się w 
formie łupka.

WYKŁADZINY PODŁOGOWE Z KWARCYTU

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Usunąć brud.

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 
Maradin HC 43.

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

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE POSADZEK Z KWARCYTU

Zebrać luźne zabru-
dzenia oraz resztki 
zaprawy i gipsu, a 
pozostałości po farbie 
usunąć łopatką.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki 
jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.) 
usunąć za pomocą Erol® G 490.

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 przeciwbieżnymi

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

MYCIE GRUNTOWNE

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

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 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.

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
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CZYSZCZENIE CODZIENNE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE POSADZEK Z KWARCYTU

W celu osiągnięcia 
zadowalających 
rezultatów czyszcze-
nia należy stosować 
nakładki z mikrofazy 
oraz pady.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZAPOBIEGANIE INFEKCJOM 

w zdefiniowanych obszarach zastoso-
wanie produktów Buzil Budenat® jest 
optymalnym rozwiązaniem (patrz środki 
do dezynfekcji).

PIELĘGNACJA

ZWYKŁA PIELĘGNACJA

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Wykładziny z kamienia naturalnego nie powinny być powlekane, 
impregnowane ani poddawane zabiegom konserwacyjnym, ponieważ 
mogłoby to mieć negatywny wpływ na ich właściwości antypoślizgo-
we i wygląd. Jeśli jednak występuje konieczność naniesienia powłoki, 
odpowiednim produktem jest Roca Dispers R 200.

Środek do pielęgnacji podłóg kamien-
nych należy nanosić bez rozcieńczania, 
równomiernie w 2–3 cienkich warstwach, 
przy czym każdą kolejną warstwę należy 
nanosić po przeschnięciu poprzedniej.

Polerowanie nie jest konieczne.

IMPREGNACJA

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

W celu zabezpieczenia wykładziny podłogowej przed chłonięciem 
zabrudzeń należy zaimpregnować ją przy użyciu produktu Roca 
Pregno 
R 100.

Więcej szczegółowych informacji na temat impregnacji z wykor-
zystaniem systemu Roca można znaleźć w naszych Zaleceniach 
dotyczących czyszczenia, w rozdziale „Impregnacja”. WSKAZÓWKA: 
Impregnować można tylko wykładziny wolne od środków gruntu-
jących i pielęgnujących!

Roca Pregno R 100 nanosić mopem cienką 
warstwą bez rozcieńczania.

Po około 30 minutach schnięcia nadmiar 
produktu, który nie wniknął w pow-
ierzchnię, należy usunąć ściągaczką, a 
następnie wypolerować podłogę miękkim, 
chłonnym padem (np. Coral rosa von 
Dolly).


