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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Impregnację stosuje się w celu zabezpieczenia po-
rowatych, chłonnych okładzin podłogowych z ka-
mienia przed wchłanianiem oleju, tłuszczu i brudu. 
Można impregnować tylko czyste i suche wykładziny 
podłogowe, które są wystarczająco chłonne. Są to na 
przykład polerowane, szlifowane naturalne i sztuczne 
podłogi kamienne, takie jak granit, gnejs, gabro, ka-
mienie wapienne, lastryko, klinkier i terakota.

WSKAZÓWKA: Świeżo ułożone wykładziny podłogowe 
pozostawić do wyschnięcia (do 4 tygodni)!

IMPREGNACJA POWIERZCHNI: SYSTEM ROCA

SPOSÓB WYKONANIA I DZIAŁANIA IMPREGNACJI

 › Impregnacja kamienia przy użyciu Roca Pregno R 100 jest procesem chemicznym, opartym na rozpuszczalnikach i nanotechnologii, w 
którym produkt bez rozcieńczania nanoszony jest na okładzinę podłogową. W efekcie tego procesu powstaje na powierzchni utrzymu-
jący się długo ochronny filtr (efekt easy-to-clean), który nie ma wpływu na wygląd i właściwości antypoślizgowe kamienia.

 › Roca Pregno R 100 wnika głęboko w strukturę kamienia i tworzy z nim wiązania ze względu na swoje właściwości nanotechnologiczne. 
Powstaje oddychająca membrana (podobnie, jak w przypadku ubrań roboczych), która minimalizuje ew. zapobiega przedostawaniu się 
cieczy do porów skalnych.

 › Roca Pregno R 100 nanosić cienką warstwą za pomocą mopa lub wałka malarskiego. Po około 5-10 minutach schnięcia należy usunąć 
niewchłonięte pozostałości produktu za pomocą ściągaczki gumowej, a następnie wypolerować powierzchnię miękkim, chłonnym padem 
(np. Coral rosa von dolly).

 › Impregnacja przy użyciu Roca Pregno R 100 gwarantuje znacznie większą łatwość pielęgnacji powierzchni w stosunku do powierzchni 
kamienia niezaimpregnowanego.

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

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA WAPIENNE

w strefach o wysokiej twardości wody oraz 
resztki cementu można usunąć tylko mecha-
nicznie lub przy użyciu O Tens Azid G 501.

Okładzinę podłogową wstępnie zwilżyć i 
zastosować roztwór myjący.   
Umyć gruntownie przy użyciu maszyny 
jednotarczowej i białego pada.
WSKAZÓWKA: nie używać preparatów do 
usuwania resztek cementu!

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.  

WARUNKI IMPREGNACJI
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CIĄG DALSZY: WARUNKI IMPREGNACJI

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

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

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.

Okładzinę podłogową należy gruntownie 
umyć przy użyciu maszyny jednotarczo-
wej i białego pada.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.  

Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
WSKAZÓWKA: Podczas nakładania preparatu temperatura musi 
wynosić od + 12° C do + 25°C.

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 mycia odpowiedni jest w szc-
zególności intensywnie nawilżający środek do 
codziennego mycia podłóg Roca Wipe R 300.

Okładzinę podłogową wstępnie zwilżyć i 
zastosować roztwór myjący.   

CODZIENNE CZYSZCZENIE IMPREGNOWANYCH OKŁADZIN PODŁOGOWYCH

TRWAŁOŚĆ IMPREGNACJI

Trwałość impregnacji zależy od różnych czynników.

 › Częstotliwość i sposób użytkowania
 › Jakość kamienia
 › Sposób codziennego mycia

W związku z tym trudno w wiążący sposób określić trwałość danego kamienia.


