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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

SILNIEJSZE ZABRUDZENIA ROZPUSZCZALNE 
ZASADOWO

tj. krew, białko, ślady po pisakach, grafit, oleje 
i tłuszcze, czy resztki jedzenia (jak np. kawa, 
wino czerwone) usuwać za pomocą środka do 
mycia intensywnego BUZ® Alkasan G 469 
stosując metodę wycierania.

Roztwór myjący rozprowadzić równomiernie i pozostawić na 
krótko do zadziałania.

Wyczyścić odpowiednią ściereczką z mikrofazy lub padem.

Zdjąć brud i spłukać wodą.

Powierzchnie z tworzyw sztucznych są często 
mniej wrażliwe niż powierzchnie lakierowane.
Pomimo to nie należy stosować ściernych środ-
ków czyszczących i pielęgnujących.

ŚCIANKI DZIAŁOWE WC Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE I INTENSYWNE

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA TYPU GRAFFITI

Do usuwania wewnątrz pomieszczeń zabrudzeń 
typu graffiti (flamastry, tusz do pieczątek, etc.) 
zalecamy Clean Up G 555

Ściereczkę myjącą lub pad spryskać środkiem Clean Up G 555, 
miejscowo wyczyścić zanieczyszczoną powierzchnię.

Zdjąć brud i spłukać wodą.

CZYSZCZENIE SPECJALNE



2/22Wyżej wymienione produkty stanowią przykłady zalecanych produktów marki Buzil. Należy jednak sprawdzić na niewidocznym miejscu tolerancję materiału poddawanego zabiegowi na działanie produktu do czy-
szczenia lub pielęgnacji. Nasze produkty muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w technicznej informacji o produkcie. Wszystkie arkusze danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem 
www.buzil.pl. W przypadku pytań zachęcamy do skorzystania z naszej infolinii doradztwa technicznego pod nr. tel. +48 71 3766 031, nr. faksu +48 71 3766 035, lub poprzez adres e-mail biuro.polska@buzil.de
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

CZYSZCZENIE CODZIENNE

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

tj. krew, białko, ślady po pisakach, grafit, 
oleje i tłuszcze, czy resztki jedzenia (jak np. 
kawa, wino czerwone) 

Do codziennego użytku odpowiednie są 
środki czyszczące Bucasal G 468 lub Drizzel® 
Red7 SP 40

Nanieść produkt na ściereczkę myjącą lub pad i miejscowo 
wyczyścić zanieczyszczoną powierzchnię.

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

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH WC Z TWORZYWA SZTUCZNEGO


