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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

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

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki 
jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.) np. 
silne zabrudzenia z oleju, tłuszczu i białka 
usunąć za pomocą Erol® G 490.

Roztwór myjący rozprowadzić równomier-
nie na podłodze i pozostawić na około 
10–15 min. do zadziałania. 

Wykładzinę umyć gruntownie przy użyciu 
maszyny jednotarczowej i pada z mikro-
fazy / aktywnych włókien lub automatu 
myjącego ze szczotkami przeciwbieżny-
mi.

 

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

Żwir, cement oraz woda są dodawane bezpośrednio do 
dolnej warstwy zaprawy. W stanie nieutwardzonym 
pewna część cementu zostaje następnie wypłukana, 
co powoduje, że staje się widoczny żwir kwarcowy. 
Występuje wrażliwość na działanie kwasów.

POSADZKI Z BETONU PŁUKANEGO

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

usuwać przez intensywne mycie przy użyciu 
Indumaster® Universal IR 55.

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

Myć przy użyciu maszyny jednotarczowej 
i białej szczotki.

 

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

  

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

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

W celu uzyskania op-
tymalnych rezultatów 
czyszczenia, posadzki 
znajdujące się we-
wnątrz pomieszczeń 
powinny być regu-
larnie odkurzane za 
pomocą odkurzacza 
szczotkowego.

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 odpowied-
nie są produkty bez dodatku środków 
pielęgnujących, takie jak środek czysz-
czący nadający połysk Polybuz® Trendy 
T 201 i Buz® Wipe G 270 lub intensywnie 
nawilżający środek do czyszczenia po-
dłóg Roca Wipe R 300.

CZYSZCZENIE CODZIENNE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE POSADZEK Z PŁUKANEGO BETONU

PIELĘGNACJA

GRUNTOWANIE

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Beton stosowany do produkcji betonu płukanego ma strukturę po-
rowatą, co pozwala na przenikanie do głębszych warstw brudu, który 
jest trudno usunąć podczas codziennego mycia. Dlatego zalecane/
konieczne jest gruntowanie.

WSKAZÓWKA: Corridor® Basic S 720 podczas kolejnych zabiegów grun-
townego czyszczenia nie rozpuszcza się, tworząc w ten sposób trwałą 
warstwę, która dopiero po latach będzie wymagać odświeżenia.

Zaleca się naniesienie, w zależności od 
stanu posadzki, 1–2 warstw wypełniacza 
porów/środka gruntującego Corridor® 
Basic S 720.

ZWYKŁA PIELĘGNACJA

Wykładziny podłogowe tego rodzaju nie powinny być ponownie powlekane, impregnowane ani poddawane zabiegom konserwacyjnym, ponie-
waż mogłoby to mieć negatywny wpływ na ich właściwości antypoślizgowe i wygląd.


