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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 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 miękkiej 
szczotki lub automatu myjącego ze 
szczotkami przeciwbieżnymi.  

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

Kamienne dywany wykonane są z naturalnych, de-
likatnie zaokrąglonych kamyków. Kamienie te są 
związane za pomocą przezroczystego spoiwa, zwykle 
żywicy poliuretanowej. Taka nawierzchnia jest bardzo 
porowata, dlatego płyny natychmiast w nią wnikają. 
Dywany kamienne są wrażliwe na działanie rozpusz-
czalników i silnych zasad.

WYKŁADZINY PODŁOGOWE – KAMIENNY DYWAN

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE

Zdjąć brud, resztki 
zapraw oraz gipsu, a 
pozostałości po farbie 
usunąć ręcznie za 
pomocą odplamiacza

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 
Buz® Soap G 240.

Roztwór myjący rozprowadzić równomier-
nie na podłodze i pozostawić na krótko 
do zadziałania.

Umyć gruntownie przy użyciu maszyny 
jednotarczowej i miękkiej szczotki lub 
automatu myjącego ze szczotkami prze-
ciwbieżnymi.  

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

MYCIE INTENSYWNE
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Zdjąć brud, resztki 
zapraw oraz gipsu, a 
pozostałości po farbie 
usunąć ręcznie za 
pomocą odplamiacza

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki 
jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.)

W ramach codziennego czyszczenia 
okładzinę podłogową należy regularnie 
odkurzać; w razie potrzeby, przeprowad-
zić punktowe usuwanie plam, używając 
środka Maradin HC 43.

CZYSZCZENIE CODZIENNE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE DYWANÓW KAMIENNYCH


