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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

OSAD WAPIENNY

t.j. resztki cementu/zaprawy w strefach o 
wysokiej twardości wody, pomieszczeniach 
wilgotnych oraz po remontach usuwać za 
pomocą Erolcid® G 491.

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

Umyć gruntownie przy użyciu maszyny 
jednotarczowej i szczotki lub automatu 
myjącego ze szczotkami przeciwbieżnymi.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza piorące-
go i spłukać wodą.

 

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki 
jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.) np. 
silne zabrudzenia z oleju, tłuszczu i białka 
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 szczotki lub 
automatu myjącego ze szczotkami przeci-
wbieżnymi.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

Płytki antypoślizgowe zwiększają odporność na poślizg 
w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących bez-
pieczeństwa chodzenia (np.: w wilgotnych pomieszcze-
niach, kuchniach przemysłowych oraz w przetwórstwie 
żywności). Ze względu na strukturę powierzchni rozróż-
niamy różne typy płytek antypoślizgowych. Dzielimy je 
na płytki antypoślizgowe z przestrzenią wypełnienia 
(np;. w kształcie kwadratów lub okrągłych tłoczeń) i bez 
przestrzeni wypełnienia (płytki z kamionki szlachetnej).
Płytki antypoślizgowe w zależności od stopnia chropow-
atości, są przyporządkowywane do odpowiedniej klasy R 
(R9–R13). Płytki stosowane w wilgotnych pomieszczeni-
ach klasyfikuje się zgodnie z symbolami A, B i C dla stopy 
bosej. 

PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE I INTENSYWNE
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE PŁYTEK ANTYPOŚLIZGOWYCH

W celu osiągnięcia 
zadowalających 
rezultatów czy-
szczenia należy 
stosować nakładki 
z mikrofazy oraz 
pady. 

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 mycia płytek anty-
poślizgowych najbardziej odpowiednie 
są produkty nie zawierające tenzydów O 

Tens G 500 .

Zastosowanie okresowo kwasowego środ-
ka myjącego O Tens Azid G 501 zapobie-
ga tworzeniu się osadów kamiennych.

WSKAZÓWKA: Naprzemienne stosowanie O Tens 
G 500 oraz O Tens Azid G 501 przeciwdziała 
tworzeniu się głębokich zabrudzeń. Skutecznie 
eliminuje to potrzebę kosztownego, gruntow-
nego mycia.

Do codziennego czyszczenia oprócz wy-
mienionych powyżej produktów odpow-
iedni w przypadku silnych zabrudzeń jest 
także środek czyszczący Erol® G 490.

ZAPOBIEGANIE INFEKCJOM

W określonych obszarach zastosowanie śro-
dka do dezynfekcji powierzchni produktów 
Buzil Budenat® jest optymalnym rozwiąza-
niem (patrz środki dezynfekujące).

CZYSZCZENIE CODZIENNE

PIELĘGNACJA

ZWYKŁA PIELĘGNACJA
Wykładzinypodłogowe tego typu nie mogą być powlekane, impregnowane ani pielęgnowane, ponieważ mogłoby to mieć negatywny wpływ na 
ich warstwę antypoślizgową.


