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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

SILNE ZABRUDZENIA

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki 
jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.) z 
oleju, tłuszczu i białka usunąć za pomocą 
Indumaster® Strong IR 45 lub Perfekt G 440 .

Roztwór myjący rozprowadzić równomier-
nie na podłodze i pozostawić na krótko 
do zadziałania.
WSKAZÓWKA: Roztwór myjący nie może 
wyschnąć

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

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.

 

Jastrych cementowy składa się z cementu jako śro-
dka wiążącego, kruszywa mineralnego, wody i ewen-
tualnie spoiw hydraulicznych, żywicy syntetycznej, 
bitumu i barwników. Zasadniczo jest on odporny na 
działanie rozpuszczalników i kwasów, a ponadto Wy-
kazuje wrażliwość na działanie olejów i tłuszczów.

POSADZKI Z JASTRYCHU CEMENTOWEGO

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 

Perfekt G 440, Indumaster® Intensive IR 44 
lub Indumaster® Universal IR 55.

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
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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

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

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ŚLADY GUMY

Do usuwania śladów z gumy odpowiedni jest 
środek czyszczący zawierający rozpuszczal-
niki Indumaster® Forte IR 42 rozcieńczony w 
stosunku 1:1.

Produkt rozpylić miejscowo.

Wykładzinę należy wyszorować przy uży-
ciu maszyny jednotarczowej i odpowied-
niego pada.

Zebrać brud za pomocą odkurzacza 
piorącego i spłukać wodą.
WSKAZÓWKA: przed użyciem należy prze-
prowadzić test wytrzymałości materiału!  

CZYSZCZENIE SPECJALNE

CIĄG DALSZY: CZYSZCZENIE POSADZEK Z JASTRYCHU CEMENTOWEGO

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 
lekko zasadowe środki czyszczące Aktiv G 433 
lub Indumaster® Universal IR 55.
Jeśli zabrudzenie jest wyjątkowo silne, odpo-
wiedni jest delikatny dla materiałów środek 
do czyszczenia przemysłowego Indumaster® 
Step IR 16.

Ręczne czyszczenie podłóg

CZYSZCZENIE CODZIENNE

CIĄG DALSZY: PIELĘGNACJA POSADZEK Z JASTRYCHU CEMENTOWEGO

GRUNTOWANIE

Pielęgnacja Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

Dzięki zastosowaniu Corridor® Basic S 720 okładzina podłogowa jest 
na stałe zabezpieczona przed wnikaniem brudu głęboko w pory i 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

WSKAZÓWKA: Corridor® Basic S 720 podczas kolejnych zabiegów 
gruntownego lub intensywnego czyszczenia nie rozpuszcza się, 
tworząc w ten sposób trwałą warstwę podkładową.

Wypełniacz porów w pierwszej warstwie 
rozcieńczamy w stosunku 1:1, następnie 
bez rozcieńczania nakładamy równo-
miernie 1–2 warstwy, przy czym każda 
warstwa musi wyschnąć przed nałoże-
niem kolejnej.

Polerowanie nie jest konieczne.


