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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Top-stripping to (pochodząca z USA) metoda 
kompletnej regeneracji powłok pielęgnacyjnych na 
elastycznych wykładzinach podłogowych, kamieniu 
sztucznym i naturalnym oraz na parkiecie. Dzisiaj to 
jedna z podstawowych alternatyw dla klasycznego, 
chemicznego czyszczenia gruntownego na mokro.

TOP-STRIPPING

WARUNKI POZWALAJĄCE NA ZASTOSOWANIE METODY TOP-STRIPPING

 › Istniejąca powłoka pielęgnacyjna musi być jeszcze na całej powierzchni szczelna, tzn. bez śladów zużycia na wskroś do pierwotnej   
 wykładziny podłogowej. 

 › Powłoka pielęgnacyjna powinna wykazywać co najmniej 2-3 warstwy. 

 › Jeżeli powłoka pielęgnacyjna jest bardzo stara, pożółkła z głęboko wnikniętymi zabrudzeniami, wówczas metoda top-stripping jest  
 nieprzydatna; w takim przypadku konieczne jest klasyczne, chemiczne czyszczenie gruntowne na mokro.

Szorowanie na mokro z użyciem maszyny jednotarczowej oraz roztworu 
środka Corridor® Top Stripper S 715 i odpowiedniego pada pozwala 
zeszlifować powierzchowne uszkodzenia z istniejącej powłoki i usunąć 
zanieczyszczenia. 
 
Istniejąca powłoka zostaje przy tym jedynie częściowo zeszlifowana, 
bez jej całkowitego usunięcia. 
 
Pozostałą powłokę pielęgnacyjną uzupełnia się następnie na całej 
powierzchni nową warstwą, najlepiej tej samej powłoki.

Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Zebrać luźne odpady i usunąć zgrubne 
zanieczyszczenie przez wytarcie na 
mokro.

Roztwór myjący rozprowadzić równo-
miernie na podłodze i pozostawić na 
krótko do zadziałania. 
WSKAZÓWKA: roztwór myjący nie może 
wyschnąć.

 

Wykładzinę należy gruntownie umyć 
przy użyciu maszyny jednotarczowej i 
czerwonego pada.   
Zebrać brudną wodę za pomocą 
odkurzacza do czyszczenia na mokro. 
Umyć wykładzinę dwukrotnie wodą i 
pozostawić do wyschnięcia.  

Na suchą, umytą podłogę nanieść 
cienką warstwę czystej powłoki i 
pozostawić do wyschnięcia.

PROCEDURA TOP STRIPPING
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ZALETY METODY TOP-STRIPPING

 › W przypadku metody top-stripping chodzi o technologię nieszkodliwą dla czyszczonego materiału ani dla środowiska, w której stosuje się  

 lekko alkaliczny środek czyszczący.

 › Nie wydzielają się przy tym żadne uciążliwe zapachy. 

 › Czas czyszczenia i schnięcia jest wiele krótszy niż w przypadku klasycznego, chemicznego czyszczenia gruntownego na mokro.

 › Dlatego przy porównywalnie dobrych wynikach metoda ta pozwala na redukcję kosztów.

CIĄG DALSZY: TOP-STRIPPING


