
1

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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

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

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA

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

Zabrudzenia usuwać środkiem do czyszc-
zenia metodą ekstrakcji Optiflor Ex G 477 
lub niezawierającym tenzydów środkiem 
czyszczącym O Tens G 500.
Roztwór myjący rozpylić równomiernie 
na podłodze i pozostawić na około 10–15 
min. do zadziałania.

Następnie, wielokrotnie wypłukać wodą 
za pomocą urządzenia do czyszczenia 
metodą ekstrakcji.  

W zależności od stopnia zabrudzenia 
i wysokości włosa można zastosować 
szamponowanie Optiflor® G 470.
Przy użyciu maszyny jednotarczowej i 
szczotki do szamponowania rozprowad-
zić produkt równomiernie na włóknach 
tekstylnych.

Następnie wielokrotnie wypłukać wodą 
za pomocą urządzenia do czyszczenia 
metodą ekstrakcji.  

Tak zwane wykładziny welurowe powstają w procesie 
tuftingu. Przy użyciu specjalnych maszyn włókna są 
przyszywane do tkaniny. Powstałe w ten sposób pętle 
są następnie rozcinane, tak powstaje welur. Wykład-
ziny stosowane w strefach publicznych budynków 
mieszkalnych najczęściej są wykonane z mieszanki 
włókien syntetycznych i naturalnych. Velours to fran-
cuska nazwa tkanin powstałych w efekcie rozcinania 
pętelek. 

WYKŁADZINY DYWANOWE WELUROWE

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE
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ZABRUDZENIA 

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

Dzięki użyciu pada z przędzy i środka czysz-
czącego niezawierającego tenzydów O Tens 
G 500 można przyspieszyć ponowne użytko-
wanie wykładziny dywanowej (maks. 1 godz.)

Za pomocą urządzenia rozpylające-
go spryskać produktem wykładzinę 
dywanową.

Wyczyścić za pomocą maszyny jednotarc-
zowej i pada z przędzy.
WSKAZÓWKA: Konieczna jest regularna 
wymiana pada.

DOKŁADNE MYCIE MIĘDZY JEDNYM A DRUGIM MYCIEM GRUNTOWNYM

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE WELUROWYCH WYKŁADZIN DYWANOWYCH

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

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA WODOROZCIEŃCZALNE

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki 
jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.) usu-
wać za pomocą odplamiacza O Tens G 500 .

Nieodbarwiającą się ściereczkę namoczyć 
w roztworze myjącym i pocierając zetrzeć 
plamę.

ZABRUDZENIA NIEROZCIEŃCZALNE W 
WODZIE

takie jak guma do żucia, resztki kleju, wosk, 
pasta do butów lub smoła usuwać za pomocą 
odplamiacza Buz® Point G 502.

Nieodbarwiającą się ściereczkę spryskać 
środkiem Buz® Point G 502 i pocierając 
zetrzeć plamę.

CZYSZCZENIE SPECJALNE


