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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Wykładziny podłogowe Upofloor są wykonane z be-
zpiecznych, lokalnie pozyskiwanych i wytwarzanych 
surowców, które się składają z minerałów i termoplas-
tycznych polimerów przyjaznych dla środowiska. Na 
każdym etapie procesu produkcji zgodnie z normą EN 
14001 uwzględniane jest bezpieczeństwo ekologicz-
ne.

Szczególne właściwości:
Wolne od polichlorku winylu, chloru i zmiękczac-
zy, ftalanów, halogenowych katalizatorów i metali 
ciężkich, bakterioodporne, antystatyczne, charaktery-
zują się dużą wytrzymałością chemiczną.

WYKŁADZINY PODŁOGOWE UPOFLOOR® ENOMER®

CZYSZCZENIE

GRUNTOWNE MYCIE

Zebrać luźne zabrud-
zenia, resztki zaprawy, 
gipsu i farby usunąć 
łopatką

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW PIELĘGNACYJ-
NYCH     
 
w postaci powłok i środków pielęgnujących 
usuwać za pomocą środka 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.

Wykładzinę należy gruntownie umyć 
przy użyciu maszyny jednotarczowej i 
czerwonego pada.

Usunąć brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

  

POZOSTAŁOŚCI WAPIENNE
 
w strefach o wysokiej twardości wody, w po-
mieszczeniach wilgotnych oraz po remontach 
usuwać za pomocą środkaBucasan® Clear 
G 463.

Nanieść roztwór myjący i gruntownie 
umyć przy użyciu maszyny jednotarczo-
wej i czerwonego pada.
WSKAZÓWKA: nie używać preparatów do 
usuwania resztek cementu!

Usunąć brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.
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Zalecenie dot. czyszczenia i pielęgnacji
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH UPOFLOOR®-ENOMER®

W celu osiągnięcia 
zadowalających 
rezultatów czyszc-
zenia należy używać 
nakładek z mikrofazy 
oraz padów

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

takie jak białko jajka, plamy z oleju i tłus-
zczu, a także resztki jedzenia, np. ślady po 
kawie, czerwonym winie itp. Do codziennego 
czyszczenia nadają się produkty z niewielką 
zawartością środka pielęgnującego, takie jak 
środek do mycia podłóg Polybuz® Trendy T 
201, Roca Wipe R 300, Corridor® PUR Clean
S 766 lub O Tens G 500.

Ręczne czyszczenie podłóg

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM

W celu zapobiegania zakażeniom w 
zdefiniowanych obszarach zastosowanie 
produktów z serii Buzil Budenat® jest 
optymalnym rozwiązaniem (patrz: Środki 
do dezynfekcji).

CODZIENNE UŻYTKOWANIE

PIELĘGNACJA

WSTĘPNA PIELĘGNACJA 

Z uwagi na jonomerową warstwę powierzchnie wykładzin Upofloor® nie wymagają żadnych dodatkowych zabezpieczeń ani powłok.

Zebrać luźne zabrud-
zenia, resztki zaprawy, 
gipsu i farby usunąć 
łopatką.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

SILNIEJSZE ZABRUDZENIA ROZPUSZCZAL-
NE ZASADOWO   
 
takie jak białko jajka, plamy oleju i tłuszczu, 
a także resztki jedzenia, np. ślady po kawie, 
czerwonym winie itp. usuwać poprzez in-
tensywne, dwuetapowe mycie na mokro przy 
użyciu środka Maradin HC 43 lub czyszczenie 
maszynowe.

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

Myć przy użyciu maszyny jednotarczowej 
i czerwonego pada.

 

Usunąć brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.
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