
1

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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

PCW (polichlorek winylu) jest wytwarzany z dodat-
kiem plastyfikatorów, wypełniaczy, pigmentów oraz 
stabilizatorów. Ilość dodanego plastyfikatora wpływa 
na stopień elastyczności powłoki. Heterogeniczne 
wykładziny podłogowe z winylu składają się z górnej 
warstwy użytkowej i jednej lub większej liczby warstw 
na bazie tego samego materiału, ale o różnym skład-
zie.
Wykładziny winylowe są w dużym stopniu odporne na 
kwasy, zasady i obciążenia mechaniczne, a ponadto 
wykazują dużą wrażliwość na działanie rozpuszczal-
ników.

WYKŁADZINY PODŁOGOWE Z WINYLU, WIELOWARSTWOWE

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE

Zebrać luźne zabru-
dzenia oraz resztki 
zaprawy i gipsu, a 
pozostałości po farbie 
usunąć łopatką.

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 
Corridor® PUR Clean S 766.

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

Myć przy użyciu maszyny jednotarczowej 
i czerwonego pada

 

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

  

MYCIE INTENSYWNE

Zebrać luźne zabru-
dzenia oraz resztki 
zaprawy i gipsu, a 
pozostałości po farbie 
usunąć łopatką.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW PIELĘGNU-
JĄCYCH

w postaci powłok i środków pielęgnujących 
usunąć za pomocą 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.

Nawierzchnię należy gruntownie umyć 
przy użyciu maszyny jednotarczowej i 
czerwonego/niebieskiego pada.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.
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Zalecenie dot. czyszczenia i pielęgnacji
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH Z WINYLU

W celu osiągnięcia 
optymalnych rezu-
ltatów czyszczenia 
należy stosować 
nakładki na mopa z 
mikrofibry.

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 czyszczenia odpowiednie 
są produkty bez dodatku środków pielęgnu-
jących nadających połysk, takie jak Polybuz® 
Trendy T 201 i Buz® Wipe G 270 lub inten-
sywnie nawilżający środek do czyszczenia 
podłóg Roca Wipe R 300 i Corridor® PUR 
Clean S 766.

Ręczne czyszczenie podłóg

ZAPOBIEGANIE INFEKCJOM

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

CZYSZCZENIE CODZIENNE

PIELĘGNACJA

ZWYKŁA PIELĘGNACJA

Wykładziny podłogowe tego rodzaju nie powinny być powlekane, impregnowane ani poddawane zabiegom konserwacyjnym, ponieważ mogło-
by to mieć negatywny wpływ na ich właściwości antypoślizgowe i wygląd.


