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     buzil zawsze asem w rękawiebuzil zawsze asem w rękawie



Od ponad 100 lat buzil należy do znanych w Europie producentów wysokojakościowych środków czyszczących, 
pielęgnujących, konserwujących oraz dezynfekujących przeznaczonych do obszarów przemysłowych. Dzisiaj 
buzil zalicza się ze swoim wydajnym zapleczem badawczo-rozwojowym, międzynarodowym marketingiem, 
dystrybucją oraz techniką stosowania produkowanych środków do najnowocześniejszych przedsiębiorstw z 
branży. Przedsiębiorstwo ciągle dopasowuje się do wymagań rynkowych pod względem jakości produktów i 
rozwiązań technicznych. Przy rozwijaniu i produkcji środków chemicznych za podstawę bierzemy ekonomicz-
ność i ekologiczność rozwiązań. System zarządzania projektami, automatyzacja linii produkcyjnej, centralny 
system zarządzania usterkami to rozwiązania zastosowane przez nas na etapie produkcyjnym.

Rozwinięte portfolio produktowe z ponad 150 środkami budującymi gotowe rozwiązania dla nowoczesnych 
usług utrzymania czystości w obiektach w postaci „edycji” lub „systemów”.

„Edycje” obejmują środki czyszczące do wszystkich typowych obszarów poddawanych czyszczeniu w obiek-
tach – począwszy od sanitariatów, poprzez posadzki podłogowe i nawierzchnie aż po szyby okienne. Każda z 
edycji wyróżnia się charakterystyczną dla siebie cechą, np. „edycja Drizzle” to zestaw produktów gotowych 
do użycia.

„Systemy” tworzone są dla ściśle określonego obszaru zastosowania, np. do czyszczenia i pielęgnacji gresu. 
Wszystkie produkty wchodzące w skład systemu są idealnie dopasowane do szczególnych wymagań z danego 
obszaru i wzajemnie się uzupełniają tworząc kompletny system.

Buzil zatrudnia ok. 130 pracowników, dystrybuuje swoje produkty do ponad 25 krajów, posiada spółki córki w 
Polsce, Grecji i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przedsiębiorstwo jest od ponad 100 lat firmą rodzinną 
i obecnie w zarządzie zasiada właścicielka reprezentująca czwarte pokolenie pani Isabell Janoth oraz pan 
Klaus Karl. Do mocnych stron buzila należy przejrzysta i stała strategia dystrybucyjna, serwis wychodzący na-
przeciw oczekiwaniom klientów, międzynarodowość działań, skrócone procedury przy podejmowaniu decyzji, 
świadomość proekologiczna oraz szeroko pojęta wytrwałość.

świeże pomysły – czyste rozwiązania

Wytrwałość to dla buzila nie jednorazowe działanie. Pod tym słowem nasze przedsiębiorstwo rozumie ciągłe 
dążenie do osiągnięcia maksymalnych wyników w obszarze ekologii, gospodarki i w aspekcie socjalnym przy 
zachowaniu wiarygodności, uczciwości i ekonomiczności.

Chociaż na pierwszy rzut oka tego typu przedsięwzięcie wydaje się być niemal niemożliwe do osiągnięcia dla firmy 
z przemysłu chemicznego buzil postępuje zgodnie z tym założeniem już od ponad 20 lat. Firma dąży także nie-
ustannie do zminimalizowania obciążenia ludzi i środowiska zarówno na etapie produkcji, magazynowania, trans-
portu jak i dystrybucji, stosowania oraz utylizowania produktów chemicznych. Istotną zasadą jest prowadzenie 
działalności zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi ochrony środowiska a nawet ich przekraczanie poprzez 
nieustające ulepszanie z korzyścią dla przyrody obszarów działania przedsiębiorstwa.

Już w sierpniu 1996 buzil uzyskał pierwszą certyfikację wg normy DIN EN ISO 9001 odnawianą dla zachowania 
ciągłości, co potwierdza, że od 15 lat w buzilu stosowany jest funkcjonalny system zarządzania jakością. Certyfikat 
DIN EN ISO 14001 z zakresu ochrony środowiska nadany został pierwszy raz w kwietniu 2002 i w tym roku upłynie 
dziesięciolecie jego posiadania. Dodatkowo firma angażuje się od roku 1995 w pakiet środowiskowy landu Bawa-
rii obejmujący długoletnie zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa ukierunkowane na ochronę środowiska i 
klimatu. Ten 5letni projekt zakłada ciągłe unowocześnianie rozwiązań chroniących środowisko bazujące na odpo-
wiednio dobranych środkach działania i efektywnych strategiach oraz doświadczeniu firmy. 

Edycja Planta® to całościowy pakiet ekologicznych środków czyszczących do wszystkich typowych obszarów pod-
dawanych czyszczeniu na obiektach. Edycja ta jest wynikiem długoletniego doświadczenia w rozwijaniu i udo-
skonalaniu produktów przyjaznych środowisku. Ta właśnie cecha edycji Planta® w połączeniu z niemal identyczną 
skutecznością działania jak w przypadku produktów standardowych została potwierdzona poprzez nadanie Euro-
pejskiego i Austriackiego Znaku Ekologicznego.

„Dzięki edycji Planta® mamy swój wkład w ochronę środowiska i pozwalamy kolejnym pokoleniom cieszyć się 
przyrodą bez ograniczeń” podsumowuje Klaus Karl, Prezes Zarządu buzila.
Szczegółowe informacje dot. ochrony środowiska w buzilu są dostępne na www.buzil.pl.
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Nasi pracownicy działu doradztwa technicznego są specjalistami od szkoleń w tematyce technik czyszczenia i 
doboru produktów. Długoletnie doświadczenie branżowe oraz entuzjastyczne zaangażowanie to baza do dzia-
łań teamu doradczo-handlowego w zakresie doboru rozwiązań technologicznych, przeprowadzania testów na 
obiektach oraz opracowywania zaleceń i planów higieny.

Dodatkowym wsparciem dla naszych klientów jest internetowy „doradca internetowy” na naszej stronie www. 
Ten sprytny i inteligentny system doradczy on-line stworzony na bazie wiedzy o materiałach, rodzajach metod 
czyszczenia oraz rodzajach zabrudzeń dobiera optymalne rozwiązania do konkretnego zapytania dot. techno-
logii czyszczenia i doboru produktów. Na naszej stronie udostępniamy (z możliwością zapisania) także karty 
techniczne, karty preparatu niebezpiecznego, świadectwa ekologiczne do wszystkich produktów z naszej oferty.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony www.buzil.pl.

wszystko o serwisie buzila
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G 481
Blitz–Citro

 

G 482
Blitz–Orange

 

Uniwersalny środek czyszczący o neutralnym pH do codziennej 
pielęgnacji nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody. 
Stosowany do tworzywa sztucznego, lakierowanego drewna, płytek 
antypoślizgowych, płytek ceramicznych, gresu, mosiądzu i miedzi. 
Usuwa ślady po ołówkach czy długopisach nie pozostawiając smug, 
szybko wysycha, jest łagodny dla czyszczonego materiału. G 481 
Blitz-Citro pozostawia na nawierzchni połysk i świeży cytrynowy 
zapach. 

Uniwersalny środek czyszczący o neutralnym pH do codziennej 
pielęgnacji nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody. 
Stosowany do tworzywa sztucznego, lakierowanego drewna, płytek 
antypoślizgowych, płytek ceramicznych, gresu, mosiądzu i miedzi. 
Usuwa ślady po ołówkach czy długopisach nie pozostawiając smug, 
szybko wysycha, jest łagodny dla czyszczonego materiału. G 482 
Blitz-Orange pozostawia na nawierzchni połysk i świeży pomarań-
czowy zapach.

pH: 6,8 - 7,2
pojemność: 
40 ml, 1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
20 - 50 ml / 10 l wody 

pH: 6,8 - 7,2
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
20 - 50 ml / 10 l wody 

G 483
Blitz–Tropic

 

G 500
O-Tens

     

Uniwersalny środek czyszczący o neutralnym pH do codziennej 
pielęgnacji nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody. 
Stosowany do tworzywa sztucznego, lakierowanego drewna, płytek 
antypoślizgowych, płytek ceramicznych, gresu, mosiądzu i miedzi. 
Usuwa ślady po ołówkach czy długopisach nie pozostawiając smug, 
szybko wysycha, jest łagodny dla czyszczonego materiału. G 483 
Blitz-Tropic pozostawia na nawierzchni połysk i świeży tropikalny 
zapach. 

Nie zawierający środków powierzchniowo czynnych środek czysz-
czący na bazie cytrynianów do mycia bieżącego oraz intensywnego 
doczyszczania nawierzchni, podłóg i materiałów odpornych na dzia-
łanie wody. Idealny środek do czyszczenia wykładzin tekstylnych, 
mebli tapicerowanych oraz ścian i sufitów. Szczególnie zalecany do 
stosowania na gresie.  Spontaniczne działanie czyszczące bez po-
zostawiania resztek na nawierzchni. Możliwość użycia w automacie 
myjącym. 

pH: 6,8 - 7,2
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
20 - 50 ml / 10 l wody 

pH: 10 - 10,5
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 20 - 100 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 - 2000 ml / 10 l wody 
bonet bawełniany: 100 - 1000 ml / 10 l wody 
ekstrakcja/czyszczenie tapicerki: 200 - 1000 ml / 10 l wody

HC 56
Bondurin

    

P 313
Planta® Soft

         

Superkoncentrat o neutralnym pH o działaniu ochronno-
czyszczącym stosowany do wrażliwych, odpornych na działanie 
wody materiałów, nawierzchni i podłóg. Idealny środek do struk-
turalnych i farbowanych nawierzchni z tworzywa sztucznego, stali 
nierdzewnej i aluminium.  Skutecznie usuwa tłuste zabrudzenia przy 
jednoczesnym delikatnym działaniu na czyszczoną nawierzchnię, 
wysycha szybko bez pozostawiania smug, nadaje połysk. Możliwość 
stosowania w czyszczeniu wysokociśnieniowym oraz w automatach 
myjących.

Uniwersalny środek czyszczący do codziennej pielęgnacji 
materiałów, nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody. 
Szczególnie zalecany do tworzywa sztucznego, szkła, błyszczących 
podłóg kamiennych i płytek. P 313 Planta® Soft czyści skutecznie, 
wysycha szybko bez pozostawiania smug, pozostawia połysk. Dzięki 
swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny środowisku, posiada 
nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologiczny. Więcej informacji 
na temat znaków ekologicznych pod www.umweltzeichen.at oraz 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

pH: 6,5 - 7,5
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 10 - 20 ml / 10 l wody 
mycie wysokociśnieniowe: 1:20 do 1:50 z wodą
automat myjący: 20 - 40 ml / 10 l wody 

pH: 7
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 20 - 50  ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 100 ml / 10 l wody

T 560 Vario-
Clean trendy

   

Neutralny środek ochronno-czyszczący stosowany do codzienne-
go mycia wrażliwych, odpornych na działanie wody materiałów, 
nawierzchni i posadzek. Stosowany np. do tworzyw sztucznych 
marki resopal, ram okiennych,  kaloryferów, nawierzchni szklanych 
i z tworzywa sztucznego, podłóg kamiennych, płytek. Szczególnie 
zalecany do szkła akrylowego, aluminium i tablic szkolnych. Sku-
tecznie usuwa tłuste zabrudzenia, działa szybko dzięki efektowi 
easy-to-clean zapobiega zbyt szybkiemu ponownemu zabrudzeniu 
się nawierzchni. 

pH: 6 - 7
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody
mycie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą

> środki o zastosowaniu uniwersalnym

G 515
RESOClean

G 522
Profiglass

 

Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu z nasadką spryskującą 
do codziennego mycia nawierzchni i materiałów odpornych na 
działanie wody takich jak tworzywo sztuczne, szkło, chrom, la-
kierowane drewno. Szczególnie zalecany do resopalu, monitorów, 
klawiatur i stali nierdzewnej. Usuwa ślady po ołówkach, flamast-
rach, długopisach, papierosach i make up’ie. Skutecznie rozpuszcza 
zabrudzenia tłuste.

Gotowy do użycia środek z efektem anty-soiling do codziennego my-
cia nawierzchni takich jak lustro, szyby, okna, ramy, tworzywo sztucz-
ne i szyby samochodowe. Skutecznie usuwa zabrudzenia także tłu-
ste. Butelka posiada specjalnie przyciętą końcówkę rozpryskującą, 
która ułatwia punktowe nanoszenie środka czyszczącego. 

pH: 10,5
pojemność: 
500 ml , 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię.

pH: 7 - 8
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię.

SP 20
Drizzle® blue

 

SP 30
Drizzle® pink

 

Gotowy do użycia środek do natryskowego codziennego mycia na-
wierzchni odpornych na działanie wody. Stosowany w hotelach, 
biurach oraz obiektach użyteczności publicznej. Szczególnie zale-
cany do szkła, luster, tworzyw sztucznych, nawierzchni lakierowa-
nych, ceramicznych, metalowych oraz do szkła akrylowego. Szybko i 
skutecznie usuwa ślady palców, nikotynę, zabrudzenia tłuste. Dzięki 
efektowi easy-to-clean utrudnia zbyt szybkie ponowne zabrudzenie 
się wyczyszczonej nawierzchni. 

Gotowy do użycia środek do pianowego, intensywnego doczyszcza-
nia nawierzchni odpornych na działanie wody. Stosowany w hote-
lach, biurach oraz obiektach użyteczności publicznej. Szczególnie 
zalecany do obszarów obróbki żywności np. do krajalnic, okapów, 
blatów kuchennych. Usuwa stare zabrudzenia z drzwi, stołów, szafek, 
składów żywności. Silne działanie czyszczące połączone z rozpusz-
czaniem zabrudzeń tłustych i białka. Dzięki formie piany dobra przy-
czepność i zwiększona siła czyszczenia.

pH: 9
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię.

pH: 10
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, nanieść spienio-
ny środek na nawierzchnię, wyczyścić, spłukać.

> środki gotowe do użycia
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G 522
Profiglass

 

G 525 
BUZ® 
windowMASTER

Gotowy do użycia środek z efektem anty-soiling do codziennego 
mycia nawierzchni takich jak lustro, szyby, okna, ramy, tworzywo 
sztuczne i szyby samochodowe. Skutecznie usuwa zabrudzenia 
także tłuste. Butelka posiada specjalnie przyciętą końcówkę rozpry-
skującą, która ułatwia punktowe nanoszenie środka czyszczącego.

Skoncentrowany środek z efektem anty-soiling do mycia szkła, szyb i 
ram okiennych, szyb samochodowych, resopalu. Idealny do usuwania 
much z szyb. Dobra siła czyszczenia, forma jednorodnej mikropiany, 
odpowiedni poślizg przy stosowaniu zbieraka. Wysycha szybko i bez 
pozostawiania smug. Dzięki efektowi easy-to-clean utrudnia ponow-
ne osadzanie się brudu na wyczyszczonej nawierzchni.

pH: 7 - 8
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię.

pH: 6 - 7
pojemność: 1 l, 10 l

 

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 ml / 10 l wody

P 316
Planta® Clear

      

P 318
Planta® View

      

Gotowy do użycia środek z linii ekologicznej do mycia szyb. Usu-
wa zabrudzenia z szyb i luster, wysycha szybko bez pozostawi-
ania smug. Dzięki swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny 
środowisku, posiada nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologi-
czny. Więcej informacji na temat znaków ekologicznych pod www.
umweltzeichen.at oraz http://ec.europa.eu/environment/ecola-
bel.

Ekologiczny środek do mycia szkła, szyb i ram okiennych, szyb 
samochodowych, luster, nawierzchni z tworzyw sztucznych mar-
ki resopal. Dzięki swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny 
środowisku, posiada nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologicz-
ny. Więcej informacji na temat znaków ekologicznych pod www.um-
weltzeichen.at oraz http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

pH: 8
pojemność: 1 l, 10 l

 

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię.

pH: 6 - 7
pojemność: 1 l, 10 l

 

dozowanie/stosowanie:
100 ml / 10 l wody

> szyby i lustra

C 580
Lederpflege

 

G 505
Metapol

Środek przeznaczony do wszystkich gładkich skór, stosowany do 
mebli, ubrań, butów, skórzanych ozdób jak i do wnętrz samocho-
dów. Nadaje skórze elastyczność, chroni przed szybkim ponownym 
zabrudzeniem.

Politura czyszcząca do metali usuwająca nawet stare zabrudzenia. 
Szczególnie zalecana do stali nierdzewnej, niklu, mosiądzu, brązu, 
miedzi, chromu, aluminium (także eloksalowanego). Stosowana 
również do tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki i ceramicznych 
płytek kuchennych w obszarze spożywczym.

pH: 8,2 - 8,6
pojemność: 375 ml

 

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania. Nanieść niewielką ilość produktu na 
suchą, nie mechacącą się ściereczkę lub gąbkę i wyczyścić skórę. Po 
wyschnięciu przetrzeć na sucho czystą ściereczką.

pH: 9 - 10
pojemność: 500 ml

 

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanieść na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię, spłukać.

G 507
BUZ® metasoft

G 508 
Scheuer ztel 
flüssig 

Środek do intensywnego czyszczenia i pielęgnacji nawierzchni 
odpornych na działanie kwasów. Szczególnie zalecany do stali 
nierdzewnej. Usuwa nawet uporczywe zabrudzenia, w tym tłuste. Na 
czyszczonej nawierzchni pozostawia efekt skraplania, co przyczynia 
się do zmniejszonej przyczepności cząsteczek brudu.

Gęste mleczko szorujące do intensywnego czyszczenia silnie za-
brudzonych nawierzchni. Szczególnie zalecane do metali, ceramiki, 
płytek. Spontaniczna siła usuwania przypalonych resztek jedzenia. 
Produkt delikatny dla skóry rąk. Przyjemny zapach.

pH: 3
pojemność: 500 ml

 

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanieść na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię, spłukać.

pH: 9 - 9,5
pojemność: 500 ml

 

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanieść na ściereczkę, nawierzchnię 
wyczyścić punktowo i na koniec spłukać.

G 542
BUZ® Finesse

G 555
Clean up

 

Gotowy do użycia środek do czyszczenia i pielęgnacji mebli oraz 
wrażliwych nawierzchni. Stosowany do surowego i lakierowanego 
drewna, tworzyw sztucznych, ceramiki, mosiądzu, brązu, miedzi, 
chromu i stali nierdzewnej. Odpowiedni także do pielęgnacji kok-
pitów w pojazdach. Czyści, pielęgnuje i konserwuje, nadaje na-
wierzchni właściwości antystatyczne. Służy także do odświeżania 
kolorystyki nawierzchni.

Odplamiacz stosowany do czyszczenia wszystkich nawierzchni 
odpornych na działanie rozpuszczalników np. do resopalu, stali 
nierdzewnej, rysownic, klawiatur, telefonów, obudów komputerów, 
drzwi itp. Usuwa zabrudzenia po ołówkach, długopisach, tusz do dru-
karek i pieczątek, atrament. Czyści intensywnie i bez pozostawiania 
smug, ma właściwości antystatyczne odpychające cząsteczki brudu. 
Środek wydajny w użyciu, odpowiedni do stosowania punktowego.

pH: nie dotyczy
pojemność: 300 ml

 

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanieść na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię, na koniec przepolerować.

pH: 10,5 - 11,5
pojemność: 500 ml

 

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanieść na ściereczkę, nawierzchnię 
wyczyścić punktowo, na koniec przepolerować.

> rozwiązania specjalne
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> zasadowe środki czyszczące

G 430
Multi-Clean

   

G 433
Aktiv

   

Alkaliczny środek czyszczący do mycia codziennego oraz intensy-
wnego doczyszczania nawierzchni i podłóg odpornych na działanie 
wody i zasad, np. do tworzywa sztucznego, drzwi, szkła, płytek. Usu-
wa tłuszcz i oleje, doskonale rozpuszcza nawet stare i uporczywe 
zabrudzenia. Produkt niskopieniący o przyjemnym zapachu.

Środek do mycia bieżącego oraz intensywnego doczyszczania 
wszystkich nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody, 
np. do drzwi, ram okiennych, grzejników, nawierzchni z tworzywa 
sztucznego lub szkła, podłóg kamiennych, płytek. G 433 wykazuje 
wysoką siłę czyszczenia oraz właściwość dyspergowania zabrudzeń 
olejowo-tłuszczowych. Produkt higieniczny i wydajny w użyciu.  

pH: 12 - 13
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 - 100 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 200 ml / 10 l wody 

pH: 10 - 10,5
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
zabrudzenia lekkie: 20 ml / 10 l wody 
silniejsze zabrudzenia:  50 ml / 10 l wody
automat myjący: 100 ml / 10 l wody 
intensywne doczyszczanie:  150 - 200 ml / 10 l wody 

G 435
BISTRO

     

G 440
Perfekt

    

Środek czyszczący doskonale radzący sobie z zabrudzeniami tłusty-
mi jak i białkiem. Stosowany do mycia codziennego oraz intensyw-
nego doczyszczania  nawierzchni i podłóg odpornych na działanie 
zasad. Produkt szczególnie zalecany do stosowania w przemyśle 
spożywczym np. w halach produkcyjnych, w gastronomii, w kuch-
niach przemysłowych. Odpowiedni do nawierzchni pionowych, roz-
puszcza nawet silne zabrudzenia olejowe i tłuszczowe oraz białko. 
Stosowany w urządzeniach do mycia nisko- i wysokociśnieniowego 
oraz w lancy pianotwórczej. Nie zakłóca działania separatorów 
tłuszczów i olejów zgodnie z wymogami normy ÖNORM B 5105. Po-
siada dopuszczenie do przemysłu spożywczego, jest ujęty na liście 
RK.

Silnie działający środek czyszczący o zasadowym pH do nawierzchni 
i podłóg odpornych na działanie zasad. Ujęty na liście RK. Zalecany 
w szczególności do warsztatów, pomieszczeń produkcyjnych, prze-
mysłu spożywczego, kuchni itp. Produkt rozpuszcza silne plamy po 
olejach i tłuszczach. Sprawdzona, skuteczna pomoc przy doczyszcza-
niu pomieszczeń po pożarach. Możliwość użycia w urządzeniu wyso-
kociśnieniowym i w automacie myjącym.

pH: 12,5 - 13,5
pojemność: 1l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 - 200 ml / 10 l wody 
mycie intensywne:  500 - 1000 ml / 10 l wody 
lanca pianotwórcza: 1:5 do 1:10 z wodą 
urządzenie nisko- i wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą

pH: 13 - 14
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 - 200 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 200 ml / 10 l wody 
mycie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą 

HC 43
Intensiv-
reiniger     

P 311
Planta® 
Orange        

Superkoncentrat do codziennego mycia oraz intensywnego do-
czyszczania mocno zabrudzonych, odpornych na działanie wody 
nawierzchni i podłóg. Idealne rozwiązanie do czyszczenia pobu-
dowlanego i do mycia szkła. Produkt spełnia wymogi normy dla 
podłóg sportowych FMPA DIN 18032/2, stosowany jest na podło-
gach pokrytych filmem ochronnym. Możliwość użycia w urządzeniu 
wysokociśnieniowym i w automacie myjącym. Produkt delikatny dla 
czyszczonej nawierzchni i skóry dłoni. Pozostawia w pomieszczeniu 
przyjemny zapach.

Uniwersalny środek w formie superkoncentratu do codziennego my-
cia i intensywnego doczyszczania wszystkich nawierzchni odpor-
nych na działanie wody. Wykazuje dobre działanie czyszczące, w 
szczególności wobec zabrudzeń olejowych i tłustych. Dzięki swoje-
mu składowi  produkt ten jest przyjazny środowisku, posiada nadany 
Europejski i Austriacki Znak Ekologiczny. Więcej informacji na te-
mat znaków ekologicznych pod www.umweltzeichen.at oraz http://
ec.europa.eu/environment/ecolabel.

pH: 9,5 - 10,5
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 10 - 20 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 20 - 40 ml / 10 l wody 
automat myjący: 
mycie bieżące: 20 - 40 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 60 - 80 ml / 10 l wody 
szorowarka: 60 - 100 ml / 10 l wody 
mycie wysokociśnieniowe: 1:20 do 1:50 z wodą 

pH: 10 - 11
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 20 - 50 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 ml / 10 l wody 

> mycie bieżące

G 452
Keim-Ex

  

G 463
Bucasan® Clear

   

Delikatny, zapachowy środek do codziennego mycia sanitariatów, 
pomieszczeń mokrych/wilgotnych w obszarach takich jak baseny, 
obiekty sportowe, fitness, przebieralnie, ubikacje. Szczególnie za-
lecany w miejscach występowania miękkiej wody. Stosowany na na-
wierzchniach emaliowanych, aluminiowych, posadzkach z kamienia 
naturalnego (np. marmur, wapień muszlowy). Produkt o dodatko-
wych właściwościach dezynfekcyjnych. Delikatny dla czyszczonej 
nawierzchni, skuteczny i wydajny, pozostawia długotrwały, przyjem-
ny zapach. Ujęty na liście RK.

Bezbarwny środek na bazie kwasu amidosulfonowego do codzien-
nego mycia sanitariatów, pomieszczeń mokrych i wilgotnych. 
Stosowany na wszystkich nawierzchniach odpornych na działanie 
kwasów np. płytkach, umywalkach, muszlach WC. Produkt bez pro-
blemu rozpuszcza naloty wapienne, zabrudzenia, resztki mydła. 
Dzięki efektowi easy-to-clean ponowne osadzanie się brudu zosta-
nie utrudnione. Środek nadaje czyszczonej nawierzchni połysk bez 
konieczności dosuszania. Możliwość stosowania w lancy pianotwór-
czej i szorowarce. Produkt ujęty na liście RK.

pH: 4,5 - 5,5
pojemność: 1 l, 10 l

 

dozowanie/stosowanie:
mycie ręczne: 100 - 200 ml / 10 l wody aż do postaci           

nierozcieńczonej 

mycie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą

pH: 0,5 - 1
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
nawierzchnie w sanitariatach i gres: 20 - 50 ml / 10 l wody 
muszle WC, pisuary: bez rozcieńczania 
szorowarka: 200 ml - 1 l / 10 l wody 
lanca pianotwórcza: 1:5 do 1:10 z wodą

G 467
BUCAZID® S

   

G 587
BUDENAT® azid

   

Środek na bazie kwasu amidosulfonowego do codziennego mycia 
sanitariatów, pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Stosowany na 
wszystkich nawierzchniach odpornych na działanie kwasów np. 
płytkach, umywalkach, muszlach WC. Szczególnie zalecany do cera-
miki sanitarnej, nawierzchni chromowanych, płytek podłogowych i 
ściennych, stali nierdzewnej. Skutecznie rozpuszcza naloty wapien-
ne, zabrudzenia i resztki mydła. Możliwość stosowania w szorowar-
ce. Produkt ujęty na liście RK.

Środek dezynfekująco-czyszczący stosowany w sanitariatach i po-
mieszczeniach mokrych/wilgotnych do nawierzchni odpornych na 
działanie kwasów takich jak pisuary, muszle WC, umywalki i płytki. 
Szczególnie zalecany do obiektów o zaostrzonych rygorach higie-
nicznych czyli w szpitalach, klinikach, gabinetach lekarskich, szko-
łach, domach opieki społecznej, przedszkolach. Skutecznie usuwa 
naloty wapienne, kamień urynowy, brud i resztki mydła. Wykazuje 
działanie bakterio- i grzybobójcze. Skuteczność potwierdzona te-
stami przeprowadzonymi zgodnie z istotnymi, klinicznymi normami 
europejskimi.

pH: 0,5 - 1
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

 

dozowanie/stosowanie:
nawierzchnie w sanitariatach: 50 ml / 10 l wody 
muszle WC, pisuary: bez rozcieńczania 
szorowarka: 200 ml - 1 l / 10 l wody 

pH: 2
pojemność: 1 l, 5 l

 

dozowanie/stosowanie:
nawierzchnie w sanitariatach: 50 ml / 10 l wody
muszle WC, pisuary: bez rozcieńczania
dezynfekcja:                wg. normy EN 1276 0,5% /zostawić na 5 min 
do zadziałania 
 norma EN 1650 0,5% / 15 min.
 norma EN 13697 2,0% / 5 min.
lanca pianotwórcza: 1:5 do 1:10 z wodą 

P 312
Planta® San

       

T 464
Bucasan® trendy

     

Środek do mycia bieżącego sanitariatów w pomieszczeniach wilgot-
nych/mokrych na nawierzchniach odpornych na działanie kwasów 
np. na umywalkach, muszlach WC. Szczególnie zalecany do ceramiki 
sanitarnej, nawierzchni chromowanych, stali nierdzewnej, płytek 
ściennych i podłogowych. P 312 Planta® San szybko rozpuszcza 
naloty wapienne, kamień urynowy i inne zabrudzenia mineralne. 
Dzięki swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny środowisku, 
posiada nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologiczny. Więcej in-
formacji na temat znaków ekologicznych pod www.umweltzeichen.
at oraz http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

Środek na bazie kwasu amidosulfonowego stosowany do czyszczenia 
w sanitariatach i pomieszczeniach mokrych/wilgotnych nawierzch-
ni odpornych na działanie kwasów takich jak pisuary, muszle WC, 
umywalki i płytki. Szczególnie zalecany do ceramiki sanitarnej, na-
wierzchni chromowanych i ze stali nierdzewnej. Skutecznie rozpusz-
cza naloty wapienne, brud, resztki mydła. W koncentracie produkt 
wykazuje działanie antybakteryjne, wysycha szybko bez pozostawia-
nia smug i konieczności dosuszania (efekt skraplania). Możliwość 
stosowania w lancy pianotwórczej lub szorowarce. Produkt ujęty na 
liście RK. 

pH: 2
pojemność: 1 l, 10 l

 

dozowanie/stosowanie:
muszle WC, pisuary: bez rozcieńczania 
nawierzchnie w sanitariatach: 50 ml / 10 l wody 

pH: 0,5 - 1
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
nawierzchnie w sanitariatach: 20 - 50 ml / 10 l wody 
muszle WC, pisuary: bez rozcieńczania 
szorowarka: 200 ml - 1l / 10 l wody 
lanca pianotwórcza: 1:5 do 1:10 z wodą

1312



G 460
BUCALEX®

     

G 461  
BUZ®-
Contracalc     

Lepki środek na bazie kwasu fosforowego do gruntownego czysz-
czenia uporczywych zabrudzeń w sanitariatach i pomieszczeniach 
wilgotnych/mokrych. Stosowany na wszystkich nawierzchniach 
odpornych na działanie kwasów. Szczególnie zalecany do cerami-
ki sanitarnej, nawierzchni chromowanych i ze stali nierdzewnej. 
Bez trudu usuwa silne zabrudzenia, zwłaszcza naloty wapienne, 
kamień urynowy i kotłowy, rdzę, tłuszcz i resztki mydła oraz inne 
zabrudzenia. Lepkość zapewnia dobrą przyczepność do pionowych 
nawierzchni, co wydłuża czas działania produktu. Możliwość stoso-
wania w szorowarce. Środek ujęty na liście RK.

Płynny odkamieniacz i środek do gruntownego czyszczenia sanita-
riatów, łazienek, pływalni, obszarów spożywczych (obróbki żywno-
ści). Stosowany do wszystkich nawierzchni odpornych na działanie 
kwasów i odkamieniania stali nierdzewnej oraz urządzeń. Spon-
tanicznie usuwa naloty wapienne, rdzę, kamień kotłowy i resztki 
mydła. Możliwość stosowania w lancy pianotwórczej, w urządzeniu 
wysokociśnieniowym i szorowarce. Produkt ujęty na liście RK, nie 
zawiera substancji zapachowych.

pH: 0,2 - 1
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie gruntowne: 100 ml / 10 l wody aż do postaci nierozcieńczonej
szorowarka: 100 ml do 1 l / 10 l wody
lanca pianotwórcza: 1:5 do 1:10 z wodą

pH: < 1
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 ml / 10 l wody 
mycie gruntowne: 1 l / 10 l wody 
szorowarka: 200 ml - 1 l / 10 l wody 
lanca pianotwórcza: 1:5 do 1:10 z wodą
urządzenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wody 
odkamienianie urządzeń: 250 ml / 1 l wodą

G 465
WC-Reiniger

IR 81  
INDU MAS TER®  
GRS     

Lepki środek na bazie kwasu solnego do gruntownego czyszcze-
nia wszystkich odpornych na działanie kwasów muszli WC i pisu-
arów. Usuwa uporczywe naloty wapienne, kamień urynowy, kamień 
kotłowy oraz rdzę. Wysoka skuteczność działania także w przypad-
ku ekstremalnych zabrudzeń. Rozpuszcza także nagromadzone 
warstwy brudu. Lepkość zapewnia dobrą przyczepność na muszli 
WC i pisuarze.

Kwaśny środek do gruntownego czyszczenia nawierzchni i podłóg 
odpornych na działanie kwasów w sanitariatach, pomieszczeniach 
wilgotnych oraz w przemyśle spożywczym. Szczególnie zalecany do 
maszynowego czyszczenia natryskowego. Stosowany w zakładach 
różnych gałęzi przemysłu. Bez trudu usuwa ekstremalne zabrudze-
nia, w szczególności naloty wapienne, kamień urynowy i kotłowy, 
rdzę. 

pH: 0
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
50 ml / 10 l wody do postaci nierozcieńczonej

pH: 0,5 - 1 
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody do postaci nierozcieńczonej 
mycie gruntowne: 1 l / 10 l wody do postaci nierozcieńczonej 
mycie maszynowe: 200 ml / 10 l wody 
lanca pianotwórcza: 1:1 do 1:10 z wodą

 > środki gotowe do użycia
SP 10
Drizzle® red

 

SP 40
Drizzle® red7

 

Gotowy do użycia, kwaśny środek do codziennego mycia nawierzchni 
odpornych na działanie kwasów. Stosowany w sanitariatach, po-
mieszczeniach mokrych/wilgotnych w hotelach, biurach i budyn-
kach użyteczności publicznej. Szczególnie zalecany do nawierzchni 
chromowanych. Skutecznie usuwa zabrudzenia mineralne typu 
naloty wapienne, rozpuszcza resztki kosmetyków i mydła. Dzięki 
efektowi easy-to-clean utrudnia osadzanie się cząsteczek brudu. 
Produkt delikatny dla czyszczonej nawierzchni, butelka z nasadką 
pianotwórczą.

Gotowy do użycia środek o neutralnym pH do natryskowego czyszcze-
nia nawierzchni odpornych na działanie wody. Stosowany w sanita-
riatach, pomieszczeniach mokrych/wilgotnych w hotelach, biurach, 
obiektach użyteczności publicznej, toaletach typu Toi-Toi. Szczegól-
nie zalecany do wrażliwych nawierzchni typu mosiądz, aluminium, 
emalia, szkło akrylowe, marmur. Usuwa resztki kosmetyków i mydła. 
Zmniejsza ilość nalotów wapiennych dzięki efektowi easy-to-clean. 
Wyjątkowo łagodny dla czyszczonej nawierzchni.

pH: 1
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanieść na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię, spłukać.

pH: 7 
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanieść na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię, spłukać.

> mycie gruntowne

mycie bieżące 
sanitariatów

mycie 
gruntowne 
sanitariatów

bez 
zawartości 
kwasów

kwas 
amidosulfonowy

kwas 
fosforowy

kwas 
solny

czyszczenie 
pianowe

mycie wysoko/ 
niskociśnieniowe dodatkowe informacje
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G 452 Keim-Ex • • •

G 460 BUCALEX® • • lepki

G 461 BUZ®-Contracalc • • • • bezbarwny

G 463 Bucasan® Clear • • • efekt easy-to-clean/bezbarwny

G 465 WC-Reiniger • • lepki

G 467 BUCAZID® S • •

G 587 BUDENAT® azid • • działanie dezynfekujące, 
specjalna mieszanka kwasów

P 312 Planta® San •
 

SP 10 Drizzle® red • • • gotowy do użycia

SP 40 Drizzle® red7 • • gotowy do użycia

T 464 Bucasan® trendy • • • efekt skraplania

IR 81 INDUMASTER® GRS • • • idealny dla przemysłu
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G 210
Suwi-Glanz

   

G 235
Unibuz

 

Środek na bazie polimerów nierozpuszczalnych w wodzie i wosków 
do mycia codziennego oraz konserwacji podłóg nie zabezpieczo-
nych i odpornych na działanie wody. Szczególnie zalecany do niela-
kierowanego parkietu, marmuru, wyrobów betonowych, klinkieru i 
terakoty. Jednocześnie czyści i pielęgnuje, nadaje połysk i pozosta-
wia delikatny, ochronny film. Produkt o dobrej rozlewności, polero-
walny, możliwość stosowania w metodzie spray. 

Środek na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie do mycia 
podłóg odpornych na działanie wody. Szczególnie zalecany do PCV, 
linoleum, kauczuku, granitu, marmuru i wyrobów betonowych. Czyści 
i pielęgnuje, wysycha szybko bez pozostawiania smug, pozostawia 
półmatowy połysk, nie nawarstwia się. Przyjemny zapach, możliwość 
stosowania w automacie myjącym.

pH: 8 - 9
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody 
konserwacja: 1:1 z wodą
metoda spray: 1:1 - 1:3 z wodą 

pH: 6,5 - 7,5
pojemność: 
40 ml, 1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 150 ml / 10 l wody 

G 240
Seifenreiniger

    

HC 20
Garuda

   

Środek na bazie mydła do mycia bieżącego oraz intensywnego 
doczyszczania podłóg odpornych na działanie wody. Szczególnie 
zalecany do PCV, kauczuku, marmuru, klinkieru, terakoty. Idealne 
rozwiązanie do podłóg przewodzących. Czyści i pielęgnuje pozo-
stawiając półmatowy połysk. Wykazuje działanie antypoślizgowe i 
antystatyczne. Produkt niskopieniący, polerowalny. 

Superkoncentrat na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie do 
codziennego mycia oraz intensywnego doczyszczania podłóg odpor-
nych na działanie wody. Szczególnie zalecany do PCV, linoleum, kau-
czuku, granitu, marmuru, wyrobów betonowych i podłóg sportowych 
(spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2). HC 20 Garuda czyści i 
pielęgnuje, wysycha szybko bez pozostawiania smug, nie nawarstwia 
się, pozostawia połysk na podłodze. Utrudnia powstawanie śladów 
po butach, odpycha cząsteczki brudu, wykazuje właściwości antypo-
ślizgowe i antystatyczne. Produkt niskopieniący, stosowany z poler-
ką i polerowalny na wysoki połysk. 

pH: 10 - 11
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 ml / 10 l wody 

pH: 8,2 - 9,2
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 10 - 20 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 100 ml / 10 l wody 
automat myjący: 40 ml / 10 l wody 
konserwacja: 100 ml / 10 l wody 
metoda spray: 1:10 z wodą 

HC 24
Mana

   

S 780 
CORRIDOR® 

daily     

Superkoncentrat na bazie mydła do mycia bieżącego, intensywne-
go doczyszczania oraz konserwacji podłóg odpornych na działanie 
wody. Szczególnie zalecany do PCV, kauczuku, nielakierowanego 
parkietu, posadzek ze sztucznego i naturalnego kamienia. Ide-
alne rozwiązanie do podłóg przewodzących. HC 24 Mana czyści i 
pielęgnuje bez smug, pozostawia przyjemny zapach i półmatowy 
połysk na podłodze. Utrudnia powstawanie śladów po butach, od-
pycha cząsteczki brudu, wykazuje właściwości antypoślizgowe i 
antystatyczne. Produkt odporny na działanie soli do posypywania 
ulic, stosowany w automacie myjącym. Możliwość polerowania 
szorowarką.

Środek na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie do codzien-
nego mycia oraz intensywnego doczyszczania podłóg odpornych na 
działanie wody. Idealny do mycia natryskowego. Szczególnie zaleca-
ny do PCV, linoleum, kauczuku, lakierowanego parkietu, posadzek ze 
sztucznego i naturalnego kamienia oraz podłóg sportowych (spełnia 
wymogi normy FMPA DIN 18032/2). Jednocześnie czyści i pielęgnu-
je, dobra rozlewność, pozostawia połysk na podłodze, nie nawarstwia 
się. Utrudnia powstawanie śladów po butach, odpycha cząsteczki 
brudu, wykazuje właściwości antypoślizgowe. Produkt niskopienią-
cy, polerowalny na wysoki połysk. 

pH: 9,5 - 10,5
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 10 - 20 ml / 10 l wody
automat myjący: 40 ml / 10 l wody
konserwacja: 100 ml / 10 l wody

pH: 8 - 9
pojemność: 1 l ,10 l

dozowanie/stosowanie:
konserwacja: 500 - 1000 ml / 10 l wody 
mycie bieżące: 20 - 50 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 500 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 100 ml / 10 l wody 
metoda spray: 1:3 z wodą 
wypolerować przy użyciu polerki lub szorowarki. 
rozpylanie z butelki z rozpryskiwaczem:                 300 ml/ 10 l wody 

P 315
Planta® Cleen

        

Środek na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie do codzien-
nego mycia podłóg odpornych na działanie wody. Szczególnie zale-
cany do PCV, linoleum, kauczuku. Jednocześnie czyści i pielęgnuje. 
Nadaje podłodze połysk i właściwości antypoślizgowe. Produkt 
polerowalny. Dzięki swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny 
środowisku, posiada nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologicz-
ny. Więcej informacji na temat znaków ekologicznych pod www.
umweltzeichen.at oraz http://ec.europa.eu/environment/ecola-
bel.

pH: 10
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 100 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 500 ml / 10 l wody 
konserwacja: 500 - 1000 ml / 10 l wody 

> mycie bieżące i pielęgnacja > środki czyszczące

T 201
Polybuz® trendy

 

R 300
ROCA wipe

  

Środek na bazie alkoholu stosowany do mycia bieżącego podłóg 
odpornych na działanie wody, które nie wymagają substancji pielę-
gnacyjnych. Szczególnie zalecany do granitu i płytek ceramicznych 
wzgl. gresowych. T 201 Polybuz® trendy charakteryzuje wysoka sku-
teczność czyszczenia. Produkt wysycha szybko bez pozostawiania 
smug, jest niskopieniący, nadaje podłodze połysk i przyjemny za-
pach trendy. Ujęty na liście RK.

Ultrazwilżający, specjalistyczny środek do codziennego mycia cięż-
ko zwilżalnych, odpychających wodę, impregnowanych nawierzchni 
i podłóg. Szczególnie zalecany do impregnowanych posadzek z ka-
mienia naturalnego, gresu i do nawierzchni z połyskiem. Możliwość 
stosowania także na pokrytych warstwą ochronną wykładzinach ela-
stycznych. Używany w metodzie jednostopniowego przemywania na 
mokro. Wysoka skuteczność rozpuszczania brudu bez pozostawiania 
smug, przyjemny zapach.

pH: 5,5 - 6,5
pojemność: 
40 ml, 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 150 ml / 10 l wody 

pH: 10
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 100 ml / 10 l wody 

T 265 
BUZ-MATCH® 
trendy  

G 270 
Laminat-
reiniger  

Środek o neutralnym pH stosowany w automatach myjących do co-
dziennego mycia podłóg odpornych na działanie wody. Zalecany w 
szczególności do podłóg sportowych ze względu na spełnianie wy-
mogów normy FMPA DIN 18032/2. Stosowany do granitu, marmuru, 
wyrobów betonowych, klinkieru i terakoty. Czyści i pielęgnuje, wy-
sycha szybko bez pozostawiania smug i bez nawarstwiania. Uniwer-
salny w zastosowaniu, nadaje podłodze właściwości antypoślizgowe 
i pozostawia przyjemny zapach trendy. 

Nadający połysk środek na bazie alkoholu do codziennej pielęgna-
cji laminatów. Sprawdzone i skuteczne rozwiązanie do parkietów, 
płytek ceramicznych i polerowanych na wysoki połysk posadzek z 
kamienia naturalnego. G 270 Laminatreiniger to środek o wysokiej 
sile czyszczącej, wysycha szybko bez pozostawiania smug, wykazuje 
działanie antypoślizgowe. Produkt delikatny dla czyszczonej na-
wierzchni, pozostawia przyjemny zapach.

pH: 7 - 8
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 ml / 10 l wody 
konserwacja: 1,5 l / 10 l wody 
automat myjący: 100 - 150 ml / 10 l wody

pH: 8
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody
automat myjący: 50 ml / 10 l wody

PVC kauczuk linoleum
parkiet/
laminat 
lakierowany

parkiet nie 
lakierowany

podłogi 
sportowe granit marmur wyroby 

betonowe

płytki 
ceramiczne 
i gres

klinkier/
terakota
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G 210 Suwi-Glanz • • • •

G 235 Unibuz • • • • • •

G 240 Seifenreiniger • • • •

HC 20 Garuda • • • • • •

HC 24 Mana • • • •

S 780 CORRIDOR® daily • • • • • • •

P 315 Planta® Cleen • • •

cz
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ze

ni
e T 201 Polybuz® trendy • • •

R 300 ROCA wipe • • • • • • • • •

T 265 BUZ-MATCH® trendy • • • • • • • •

G 270 Laminatreiniger • • •

• = nie ogranicza przewodności podłóg przewodzących.
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> powlekanie filmem ochronnym

G 103 Metallic 
star, schwarz

 

G 145
Sunglorin

  

Czarna dyspersja stosowana do zabezpieczania odpornych na 
działanie wody podłóg o ciemnej kolorystyce takich jak PCV, kamień, 
asfalt i beton. Dobra rozlewność i dokładne wypełnianie struktury 
zabezpieczanej nawierzchni. G 103 Metallic star wykazuje działanie 
antypoślizgowe i wysoką odporność na działanie czynników 
zewnętrznych. 

Samonabłyszczająca dyspersja do odpornych na działanie wody 
podłóg, które można pokrywać warstwami ochronnymi. Szczególnie 
zalecana do kamienia, linoleum, asfaltu, kauczuku, i lakierowanego 
parkietu. Dobra rozlewność, możliwość stosowania także jako środek 
pielęgnacyjny, wykazuje działanie antypoślizgowe. Produkt bezpro-
blemowo usuwalny, polerowalny.

pH: 8,5
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania w postaci 2-3 cienkich warstw. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy dopilnować, aby poprzednia warstwa 
dokładnie wyschła. Ostatnią powłokę powinna stanowić warstwa 
przeźroczystego filmu ochronnego.

pH: 8,5 - 9,2
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania w postaci 2-3 cienkich warstw. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy dopilnować, aby poprzednia warstwa 
dokładnie wyschła. 

podłogi zabezpieczone filmem ochronnym: 100 - 150 ml / 10 l wody 
podłogi nie zabezpieczone: 150 - 200 ml / 10 l wody

G 320 
Buzilin,
geruchlos   

R 200
ROCA dispers

  

Bezwonny, płynny wosk do podłóg służący do czyszczenia i zabez-
pieczania nie lakierowanych podłóg drewnianych oraz pokrytych 
twardym woskiem podłóg typu linoleum, korek, parkiet, nie gla-
zurowane płytki klinkierowe i gliniane. Czyści i pielęgnuje, nadaje 
półmatowy połysk, podnosi odporność podłogi, wykazuje właściwo-
ści antypoślizgowe. Produkt polerowalny, odpowiedni do metody 
spray. Stosowany także do zabezpieczania podwozi pojazdów w 
ramach ochrony przed solą do posypywania ulic w zimie. Nie ma 
typowego zapachu rozpuszczalników.

Środek do zabezpieczania wszystkich chłonnych posadzek z kamieni 
naturalnych i sztucznych. Nieodpowiedni do glazurowanych i pole-
rowanych płytek ani do gresu. Skutecznie wypełnia i zabezpiecza 
posadzkę pozostawiając odporny na działanie wody film ochronny o 
wysokim połysku. Produkt wielofunkcyjny mogący pełnić także rolę 
środka pielęgnacyjnego. Możliwość stosowania w metodzie spray. 
Zamyka pory posadzki i tym samym ułatwia bieżące utrzymanie 
czystości. Właściwości antypoślizgowe, nie zawiera soli metali. 

pH: nie dotyczy
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
stosować bez rozcieńczania

pH: 9
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania w postaci 2-3 cienkich warstw. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy dopilnować, aby poprzednia warstwa 
dokładnie wyschła. 

metoda spray: 1:1 z wodą 
codzienna pielęgnacja: 100 - 150 ml / 10 l wody 

S 734 
CORRIDOR® 

glorin  

S 735 
CORRIDOR® 

crystal    

Dyspersja odporna na działanie środków dezynfekujących do za-
bezpieczania odpornych na działanie wody podłóg, które można 
pokrywać warstwami ochronnymi. Szczególnie zalecana do PCV, 
linoleum, kauczuku. Produkt prosty w stosowaniu, o dobrej roz-
lewności, nadający podłodze połysk i właściwości antypoślizgowe. 
Umożliwia punktową renowację starych powłok zabezpieczających 
bez wyraźnej różnicy przejścia. Położony film ochronny jest odporny 
na oddziaływanie czynników mechanicznych, można go polerować 
przy użyciu polerki.

Wielofunkcyjna dyspersja do zabezpieczania podłóg odpornych 
na działanie wody, które można pokrywać warstwami ochronnymi. 
Szczególnie zalecana do PCV, linoleum i parkietu.  Nadaje podłodze 
połysk i właściwości antypoślizgowe. Możliwość stosowania jako 
środka do codziennej pielęgnacji. Produkt odpowiedni do metody 
spray, polerowalny.

pH: 8,8 - 9
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania w postaci 2-3 cienkich warstw. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy dopilnować, aby poprzednia warstwa 
dokładnie wyschła. 

pH: 8,8 - 9
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania w postaci 2-3 cienkich warstw. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy dopilnować, aby poprzednia warstwa 
dokładnie wyschła. 

metoda spray: 1:1 z wodą 
codzienna pielęgnacja: 100 ml / 10 l wody 

S 737 
CORRIDOR® 

matt

S 740  
CORRIDOR® 

brilliant   

Matowa dyspersja odporna na działanie środków dezynfekujących 
do zabezpieczania odpornych na działanie wody podłóg, które moż-
na pokrywać warstwami ochronnymi. Szczególnie zalecana do PCV, 
linoleum, kauczuku. Idealne rozwiązanie do obiektów służby zdro-
wia takich jak przychodnie, domy opieki społecznej, szpitale. S 737 
CORRIDOR® matt pozostawia na podłodze matowy film ochronny o 
właściwościach antypoślizgowych. Produkt spełnia wymogi normy 
dla podłóg sportowych FMPA DIN 18032/2. 

Dyspersja zabezpieczająca na bazie poliuretanów, wyjątkowo trwała 
i odporna na działanie czynników zewnętrznych. Wysoki połysk, 
dobra rozlewność, zastosowanie tego produktu dzięki skutecznemu 
wypełnianiu zastępuje gruntowanie podłogi. Produkt stosowany na 
PCV, zagruntowanym linoleum i betonie. 

pH: 9
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania w postaci 2-3 cienkich warstw. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy dopilnować, aby poprzednia warstwa 
dokładnie wyschła.

pH: 8,5 - 9
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania w postaci 2-3 cienkich warstw. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy dopilnować, aby poprzednia warst-
wa dokładnie wyschła. Przy użyciu polerki i odpowiedniego pada 
można posadzkę wypolerować najwcześniej po ośmiu godzinach od 
nałożenia ostatniej warstwy.

> powlekanie filmem ochronnym

 > impregnacja  > wypełnianie porów 
R 100  
ROCA pregno

 

S 720 
CORRIDOR® 

basic
Zawierający rozpuszczalniki impregnat do porowatych i chłonnych 
posadzek kamiennych. Szczególnie zalecany do polerowanego i 
szlifowanego kamienia naturalnego typu granit, gnejs, gabro oraz 
kamienie wapienne. Stosowany także np. na blatach kamiennych. 
Zapewnia długotrwałą ochronę przed plamami poprzez uniemożli-
wienie wnikania w głąb struktury kamienia zabrudzeń tłustych czy 
oleistych. Właściwości dyfuzyjne pary w kamieniu pozostają niemal 
niezmienione. Również wygląd posadzki ani jej ewentualne właści-
wości antypoślizgowe nie ulegają zmianie. Dzięki efektowi easy-to-
-clean zmniejszona zostaje przyczepność cząsteczek brudu. 

Środek gruntujący, wypełniacz porów posadzek porowatych i 
chłonnych takich jak linoleum, posadzka betonowa czy cemento-
wa. Idealny do starych, uszkodzonych i chłonnych podłóg. Wydłuża 
żywotność zagruntowanej powierzchni, ułatwia bieżące utrzy-
manie czystości, chroni przed odkładaniem się głęboko w porach 
zabrudzeń. Warstwa gruntująca przepuszcza parę wodną, wyka-
zuje wyjątkową odporność na działania mechaniczne, pogłębia 
kolorystykę posadzki. Dodatkowa zaleta to odporność na działanie 
alkoholu i środków do dezynfekcji. Produkt chemicznie nieusuwal-
ny.

pH: –
pojemność: 1 l ,10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanosić na posadzkę przy użyciu mopa 
lub rolki ze skóry jagnięcej aż do momentu nasycenia kamienia (de-
likatna, płynna warstewka na wierzchu). Pozostawić do wchłonięcia, 
następnie nadmiar impregnatu usunąć. Na koniec wypolerować 
nawierzchnię używając chłonnego materiału wzgl. chłonnego pada.

pH: 7 - 8
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania w postaci 2-3 cienkich warstw. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy dopilnować, aby poprzednia warstwa 
dokładnie wyschła.

podłogi sportowe 
odporne na wodę PVC kauczuk linoleum

kamienie 
naturalne i 
sztuczne

odporność na środki 
do dezynfekcji

funkcja środka 
do codziennej 
pielęgnacji

dodatkowe informacje
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G 103 Metallic star, schwarz • •
czarna warstwa 

ochronna do asfaltu, 
betonu itp.

G 145 Sunglorin • • • • •

S 734 CORRIDOR® glorin • • • •

S 740 CORRIDOR® brilliant • • •

S 735 CORRIDOR® crystal • • • •

S 737 CORRIDOR® matt • • • • • dyspersja matowa

R 200 ROCA dispers • • nie zawiera soli metali

R 100 ROCA pregno • impregnacja

S 720 CORRIDOR® basic • • chłonne linoleum
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> mycie gruntowne

G 400
Parkettreiniger

   

G 424  
Wachs- und 
Polymerlöser    

Środek na bazie rozpuszczalników do gruntownego czyszczenia 
nie zabezpieczonych lakierem podłóg drewnianych oraz do podłóg 
pokrytych utwardzonym woskiem np. linoleum, korek, parkiet, nie 
glazurowane płytki klinkierowe i gliniane. Produkt skutecznie roz-
puszcza woski, zabrudzenia tłuste i oleiste. G 400 czyści gruntownie 
wnikając w głąb materiału będąc jednocześnie wydajnym w użyciu.

Produkt o wysokim, zasadowym pH do czyszczenia gruntownego 
podłóg odpornych na działanie wody i zasad takich jak PCV, kamień 
(nie polerowany), płytki klinkierowe i gliniane. Usuwa wszelkie 
uporczywe zabrudzenia a nawet zaschnięte i nawarstwione stare fil-
my ochronne.  G 424 Wachs- und Polymerlöser wykazuje wyjątkową 
siłę rozpuszczania starych warstw ochronnych i dobrą rozlewność, 
minimalizuje ryzyko poślizgnięcia się. Produkt niskopieniący.

pH: nie dotyczy
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania.

pH: 13,5 - 14
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
1 - 3 l / 10 l wody

G 426
Total extra

   

G 461  
BUZ®-
Contracalc     

Produkt o wysokim, zasadowym pH do czyszczenia gruntownego 
podłóg odpornych na działanie wody i zasad takich jak PCV, kamień 
(nie polerowany), płytki klinkierowe i gliniane. Usuwa wszelkie 
uporczywe zabrudzenia i nawarstwione stare filmy ochronne także 
te utwardzone polerką. Intensywna siła rozpuszczania, dobra 
rozlewność, minimalizuje ryzyko poślizgnięcia się. Odpowiedni do 
stosowania w automacie myjącym.

Płynny odkamieniacz i środek do gruntownego czyszczenia sanita-
riatów, łazienek, pływalni, obszarów spożywczych (obróbki żywno-
ści). Stosowany do wszystkich nawierzchni odpornych na działanie 
kwasów i odkamieniania stali nierdzewnej oraz urządzeń. Spon-
tanicznie usuwa naloty wapienne, rdzę, kamień kotłowy i resztki 
mydła. Możliwość stosowania w lancy pianotwórczej, w urządzeniu 
wysokociśnieniowym i szorowarce. Produkt ujęty na liście RK, nie 
zawiera substancji zapachowych.

pH: 13 - 13,5
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
1 - 3 l / 10 l wody

pH: < 1
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 ml / 10 l wody 
mycie gruntowne: 1 l / 10 l wody 
szorowarka: 200 ml - 1 l / 10 l wody 
lanca pianotwórcza: 1:5 do 1:10 z wodą 
urządzenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą 
odkamienianie urządzeń: 250 ml / 1 l wody

G 490 
EROL®

  

G 491 
EROLcid®

   

Specjalistyczny środek o zasadowym pH do czyszczenia nawierzch-
ni mikroporowatych, odpornych na działanie zasad. Szczególnie 
zalecany do gresu i do płytek antypoślizgowych. Rozpuszcza za-
brudzenia tłuste i oleiste dzięki spontanicznemu rozpuszczają-
cemu działaniu także w głębi porów strukturalnych czyszczonej 
nawierzchni. Wraz z kwaśnym produktem do mycia gruntownego 
G 491 EROLcid® tworzy perfekcyjnie dobrany system o doskonałej 
efektywności. Ujęty na liście RK.

Specjalistyczny środek o niskim pH na bazie kwasu fosforowego  do 
czyszczenia gruntownego i intensywnego nawierzchni mikroporowa-
tych, odpornych na działanie kwasów. Szczególnie zalecany do gresu 
i do płytek antypoślizgowych. Spontanicznie usuwa naloty cemen-
towe, wapienne oraz rdzę. Odpowiedni do stosowania w automatach 
myjących i szorowarkach.  Wraz z zasadowym produktem do mycia 
gruntownego G 490 EROL® tworzy perfekcyjnie dobrany system o 
doskonałej efektywności. Ujęty na liście RK.

pH: 12 - 13
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 - 100 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 - 200 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 500 - 1000 ml / 10 l wody 
mycie gruntowne: 1 -3 l / 10 l wody

pH: 0,5 - 1
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 ml / 10 l wody 
mycie gruntowne: 1 l / 10 l wody 
szorowarka: 200 ml - 1 l / 10 l wody 
automat myjący: 200 - 500 ml / 10 l wody 

G 440
Perfekt

    

HC 42
Grundreiniger

   

Silnie działający środek czyszczący o zasadowym pH do nawierzchni 
i podłóg odpornych na działanie zasad. Ujęty na liście RK. Zale-
cany w szczególności do warsztatów, pomieszczeń produkcyjnych, 
przemysłu spożywczego, kuchni itp. Produkt rozpuszcza silne plamy 
po olejach i tłuszczach. Sprawdzona, skuteczna pomoc przy doczys-
zczaniu pomieszczeń po pożarach. Możliwość użycia w urządzeniu 
wysokociśnieniowym i w automacie myjącym.

Uniwersalny środek w formie superkoncentratu do gruntownego 
czyszczenia podłóg odpornych na działanie zasad i wody. Szcze-
gólnie zalecany do linoleum, kauczuku i kamieni wapiennych a 
także do PCV, posadzek z kamieni naturalnych i sztucznych, płytek 
klinkierowych i glinianych. HC 42 Grundreiniger charakteryzuje in-
tensywna siła rozpuszczania starych filmów ochronnych i resztek 
środków pielęgnacyjnych. Produkt o lekko zasadowym pH a zatem 
łagodny dla czyszczonego materiału, dobra rozlewność, niskie ryzyko 
poślizgnięcia się podczas pracy. Środek niskopieniący, o przyjemnym 
zapachu, prosty w dozowaniu.

pH: 13 - 14
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 - 200 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 200 ml / 10 l wody 
mycie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą 

pH: 10,2 - 10,8
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
1 l / 10 l wody

> mycie gruntowne

S 707 
CORRIDOR® 

unic ultra   

S 711 
CORRIDOR® 

dryex  

Środek do czyszczenia gruntownego podłóg odpornych na działanie 
zasad i wody. Szczególnie zalecany do linoleum, kauczuku i kamieni 
wapiennych ale także do PCV oraz posadzek z kamienia naturalnego 
i sztucznego. Doskonała skuteczność rozpuszczania starych powłok 
ochronnych przy jednoczesnym delikatnym działaniu na czyszczoną 
nawierzchnię. Produkt łatwo usuwalny po zakończonym procesie 
czyszczenia.

Środek o neutralnym pH do gruntownego czyszczenia na sucho 
podłóg odpornych na działanie wody i zasad. Usuwa górną warstwę 
powłoki ochronnej. Szybkie i nieskomplikowane stosowanie ze 
względu na formę gotową do użycia, natrysk punktowy. Działanie 
antypoślizgowe, delikatność dla czyszczonej nawierzchni, przyjem-
ny zapach. Produkt odpowiedni do stosowania w szorowarce. 
Oszczędza czas potrzebny na przeprowadzenie standardowego pro-
cesu mycia gruntownego, nie wymaga neutralizacji. 

pH: 10
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
1 - 3 l / 10 l wody 

pH: 7
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować punktowo bez rozcieńczania, następnie wyczyścić gruntow-
nie podłogę. 

podłogi sportowe 
odporne na wodę PVC kauczuk linoleum kamienie 

sztuczne
kamienie 
naturalne dodatkowe informacje
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G 424 Wachs- und Polymerlöser •

 G 426 Total extra • rozpuszcza nawet ekstremalnie 
nawarstwione stare filmy ochronne

HC 42 Grundreiniger • • • • • • ekonomiczne dozowanie 
1 l / 10 l wody

S 707 CORRIDOR® unic ultra • • • • • • bardzo wysoka siła rozpuszczania przy 
jednoczesnej delikatności dla materiału

S 711 CORRIDOR® dryex • • • • • • mycie gruntowne na sucho

 > krystalizacja  > renowacja filmu ochronnego
R 180  
ROCA clarin

  

S 770 
CORRIDOR® 

spray   

Gotowy do użycia krystalizator stosowany do gładkich, wapiennych 
podłóg z marmuru, trawertynu, płyt Solnhofer, jury, lastryko. Usu-
wa lekkie zarysowania i wżery, polepsza wygląd posadzki i nadaje 
długotrwały połysk. Dodatkowo wzmacnia odporność posadzki i 
chroni ją przed chemicznymi i mechanicznymi wpływami czynników 
zewnętrznych. Po czyszczeniu gruntownym nie jest wymagany długi 
czas oczekiwania na wyschnięcie przed zastosowaniem krystaliza-
tora.  

Gotowy do użycia środek w sprayu służący do renowacji filmu 
ochronnego. Umożliwia punktowe ulepszenie wyglądu podłóg po-
krytych ale też i tych nie pokrytych warstwami ochronnymi, przy 
czym miejsce styku starej powłoki z częścią odnowioną nie jest wi-
doczne. Właściwości antypoślizgowe, wysoki połysk. 

pH: 2
pojemność: 1 l ,10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania. Rozpylić krystalizator na 1-2 m2, nie 
dopuszczając do zaschnięcia natomiast rozpocząć proces krystalizacji 
przy użyciu dociążonej szorowarki (max 200 obrotów/min) z podło-
żonym padem ze stali nierdzewnej. Prace przeprowadzać w wolnym 
tempie aż do uzyskania wysokiego połysku. Po zakończeniu procesu 
krystalizacji na całej posadzce wypolerować nawierzchnię czystym 
padem ze stali nierdzewnej lub padem do polerowania.

pH: 9
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania. Produkt rozpylić na posadzkę i 
następnie użyć polerki lub szorowarki z odpowiednim padem. 
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> mycie intensywne

G 433
Aktiv

   

HC 43
Intensiv-
reiniger        

Środek do mycia bieżącego oraz intensywnego doczyszczania 
wszystkich nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody, 
np. do drzwi, ram okiennych, grzejników, nawierzchni z tworzywa 
sztucznego lub szkła, podłóg kamiennych, płytek. G 433 wykazuje 
wysoką siłę czyszczenia oraz właściwość dyspergowania zabrudzeń 
olejowo-tłuszczowych. Produkt higieniczny i wydajny w użyciu.  

Superkoncentrat do codziennego mycia oraz intensywnego do-
czyszczania mocno zabrudzonych, odpornych na działanie wody 
nawierzchni i podłóg. Idealne rozwiązanie do czyszczenia pobu-
dowlanego i do mycia szkła. Produkt spełnia wymogi normy dla 
podłóg sportowych FMPA DIN 18032/2, stosowany jest na podłogach 
pokrytych filmem ochronnym. Możliwość użycia w urządzeniu 
wysokociśnieniowym i w automacie myjącym. Produkt delikatny dla 
czyszczonej nawierzchni i skóry dłoni. Pozostawia w pomieszczeniu 
przyjemny zapach.

pH: 10 - 10,5
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
zabrudzenia lekkie: 20 ml / 10 l wody 
intensywne doczyszczanie: 50 ml / 10 l wody
mycie intensywne: 150 - 200 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 100 ml / 10 l wody 

pH: 9,5 - 10,5
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 10 - 20 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 20 - 40 ml / 10 l wody 
automat myjący: 
mycie bieżące: 20 - 40 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 60 - 80 ml / 10 l wody 
szorowarka: 60 - 100 ml / 10 l wody 
mycie wysokociśnieniowe: 1:20 do 1:50 z wodą 

P 311
Planta® 
Orange         

IR 55  
INDUMAS TER®  
universal       

Uniwersalny środek w formie superkoncentratu do codzienne-
go mycia i intensywnego doczyszczania wszystkich nawierzchni 
odpornych na działanie wody. Wykazuje dobre działanie czyszczące, 
w szczególności wobec zabrudzeń olejowych i tłustych. Dzięki swo-
jemu składowi  produkt ten jest przyjazny środowisku, posiada na-
dany Europejski i Austriacki Znak Ekologiczny. Więcej informacji 
na temat znaków ekologicznych pod www.umweltzeichen.at oraz 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

Wysoce skuteczny, uniwersalny środek przeznaczony do intensy-
wnego czyszczenia w obszarach przemysłowych, np. w pomieszcze-
niach produkcyjnych, halach, warsztatach, magazynach. Stosowany 
do wszystkich podłóg, nawierzchni i maszyn odpornych na działanie 
wody. Z łatwością usuwa zabrudzenia tłuste i oleiste, spełnia wy-
mogi przemysłu motoryzacyjnego, stosowany także w przemyśle 
spożywczym. Nie zakłóca działania separatorów tłuszczów i olejów 
zgodnie z wymogami normy ÖNORM B 5105. Odpowiedni do auto-
matów myjących, szorowarek i mycia wysokociśnieniowego. 

pH: 10 - 11
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 20 - 50 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 ml / 10 l wody 

pH: 9,5 - 10
pojemność: 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 - 100 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 100 - 1000 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 200 ml / 10 l wody 
szorowarka: 100 - 1000 ml / 10 l wody 
urządzenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą

Wskazówka

Jeżeli zdarzyłoby się, że nie bylibyście Państwo pewni rodzaju podłogi/posadzki lub metod jej utrzy-
mania w czystości skorzystajcie wówczas ze szczegółowych materiałów informacyjnych i zaleceń tech-
nologicznych dostępnych w naszym internetowym systemie doradczym na www.buzil.pl pod zakładką 
OBSŁUGA KLIENTA – SYSTEM DORADCZY. Jest to źródło ponad 250 porad technologiczno-produkto-
wych z najszybszymi i najprostszymi wskazówkami i rozwiązaniami.

Zachęcamy także do udziału w szkoleniach. Nowo utworzone Centrum Szkoleniowe omniBUZ 
oferuje szeroki zakres tematyczny szkoleń zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Prosi-
my o zgłoszenie zapotrzebowania pod adresem szkolenia@buzil.de lub telefonicznie z biurem                                                  
Buzil Polska Sp. z o.o. 
Z chęcią przeprowadzimy szkolenie zgodne z potrzebami Państwa firmy!

!

G 440
Perfekt

     

IR 14  
INDUMASTER® 

fast  

Silnie działający, środek czyszczący o zasadowym pH do nawierzchni 
i podłóg odpornych na działanie zasad. Ujęty na liście RK. Zalecany 
w szczególności do warsztatów, pomieszczeń produkcyjnych, prze-
mysłu spożywczego, kuchni itp. Produkt rozpuszcza silne plamy po 
olejach i tłuszczach. Sprawdzona, skuteczna pomoc przy doczysz-
czaniu pomieszczeń po pożarach. Możliwość użycia w urządzeniu 
wysokociśnieniowym i w automacie myjącym. 

Środek o wysokim zasadowym pH stosowanym w automatach 
myjących do bieżącego i intensywnego czyszczenia podłóg odpor-
nych na działanie zasad i wody, np. do PCV, nie polerowanego ka-
mienia, przemysłowych posadzek z żywicy epoksydowej i innych 
posadzek przemysłowych, płytek glinianych. Szybko i skutecznie 
rozpuszcza zabrudzenia tłuste i oleiste. Szybkie wysychanie gwaran-
tuje minimalizację niebezpieczeństwa poślizgnięcia się. Nie zakłóca 
działania separatorów tłuszczów i olejów zgodnie z wymogami nor-
my ÖNORM B 5105. 

pH: 13 - 14
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 - 200 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 200 ml / 10 l wody 
mycie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą 

pH: 13,5 - 14
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 150 - 200 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 250 - 500 ml / 10 l wody 
 Spłukać na koniec czystą wodą.

IR 16  
INDUMASTER® 

step    

IR 25 
INDUMAS TER® 

antistatic  

Silny środek o neutralnym pH do ręcznego i maszynowego mycia 
zarówno bieżącego jak i do intensywnego czyszczenia wszystkich 
podłóg i nawierzchni odpornych na działanie wody. Szczególnie 
zalecany do aluminium. Stosowany do maszynowego mycia ru-
chomych schodów i taśm transportowych. Środek o wysokiej sile 
rozpuszczania brudu zwłaszcza zabrudzeń oleisto-tłustych. Dobra 
rozlewność, delikatność dla czyszczonej nawierzchni. 

Środek z nasadką rozpylającą do czyszczenia nawierzchni odpor-
nych na działanie wody. Posiada właściwości antystatyczne. Czyści 
i jednocześnie chroni nawierzchnię przed naładowaniem elektrosta-
tycznym.

pH: 8 - 9
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 - 200 ml / 10 l wody 
mycie schodów ruchomych: 
szorowarka do schodów z turbiną ssącą:                     1-2 l/ 10 l wody
urządzenie do natrysku ciśnieniowego:       1:1 do 1:2 z wodą w celu  
                                                                            wstępnego namoczenia
Roztwór roboczy przelać do urządzeń i wyczyścić schody przy użyciu 
szorowarki do schodów z turbiną ssącą.

pH: 9
pojemność: 500 ml

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię.

IR 30 
INDUMAS TER® 

protect      

SP 30
Drizzle® pink

 

Środek o lekko zasadowym pH do maszynowego czyszczenia na-
wierzchni i podłóg odpornych na działanie zasad. Szczególnie za-
lecany do pomieszczeń przemysłowych i warsztatów ale także do 
mycia plandek i naczep samochodów dostawczych. Spontanicznie 
rozpuszcza zabrudzenia oleiste i tłuste oraz oleje wiertarskie. Do-
datkowo zapewnia ochronę antykorozyjną. Produkt odpowiedni do 
stosowania w urządzeniach wysokociśnieniowych oraz w automa-
tach myjących. Nie zakłóca działania separatorów tłuszczów i ole-
jów zgodnie z wymogami normy ÖNORM B 5105.

Gotowy do użycia środek do pianowego, intensywnego doczyszcza-
nia nawierzchni odpornych na działanie wody. Stosowany w hote-
lach, biurach oraz obiektach użyteczności publicznej. Szczególnie 
zalecany do obszarów obróbki żywności np. do krajalnic, okapów, 
blatów kuchennych. Usuwa stare zabrudzenia z drzwi, stołów, szafek, 
składów żywności. Silne działanie czyszczące połączone z rozpusz-
czaniem zabrudzeń tłustych i białka. Dzięki formie piany dobra przy-
czepność i zwiększona siła czyszczenia.

pH: 10
pojemność: 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 - 200 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 - 500 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 500 - 1000 ml / 10 l wody 
mycie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą

pH: 10
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię. Spłukać.

IR 40 
 INDUMASTER® 

 radical    

IR 42  
 INDUMASTER® 

forte    

Alkaliczny środek stosowany w przemyśle do mycia nawierzchni i 
podłóg odpornych na działanie zasad, np. w halach produkcyjnych 
czy warsztatach. Szybko i spontanicznie rozpuszcza zabrudzenia 
tłuste i oleiste. Produkt stosowany w automatach myjących i urzą-
dzeniach wysokociśnieniowych.  Nie zakłóca działania separatorów 
tłuszczów i olejów zgodnie z wymogami normy ÖNORM B 5105.

Zawierający rozpuszczalniki środek do mycia podłóg i nawierzchni 
odpornych na działanie rozpuszczalników. Stosowany w przemyśle 
(warsztaty, hale produkcyjne) i do podłóg sportowych. Szczególnie 
zalecany do usuwania śladów po gumowych podeszwach, śladów 
po wózkach widłowych oraz do usuwania specjalistycznych klejów 
używanych przez sportowców.

pH: 12,5 - 13,5
pojemność: 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 - 200 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 500 - 1000 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 - 500 ml / 10 l wody 
urządzenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą

pH: 5 - 5,5 
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 - 200 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 500 - 1000 ml / 10 l wody 
usuwanie startej gumy: 1:2 z wodą do postaci nierozcieńczonej
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IR 44 
 INDU MASTER® 
intensive     

IR 45 
 INDUMASTER® 
strong     

Alkaliczny środek stosowany w przemyśle do mycia nawierzchni i 
podłóg odpornych na działanie zasad, np. w halach produkcyjnych 
czy warsztatach a także w przemyśle spożywczym. Intensywnie roz-
puszcza nawet silne zabrudzenia tłuste i oleiste. Produkt stosowany 
w automatach myjących i urządzeniach wysokociśnieniowych. 

Wysoce skuteczny środek do mycia nawierzchni i podłóg odpornych 
na działanie zasad, stosowany w zakładach przemysłowych i warsz-
tatach. Rozpuszcza silne zabrudzenia tłuste i oleiste (zdolność dys-
pergowania), sadzę. Szczególnie zalecany do usuwania gumy startej 
z opon czy grafitu. Produkt stosowany w automatach myjących i 
urządzeniach wysokociśnieniowych. Produkt stosowany w automa-
tach myjących i urządzeniach wysokociśnieniowych.

pH: 11 - 12 
pojemność: 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 - 200 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 500 - 1000 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 - 500 ml / 10 l wody 
urządzenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą

pH: 13 
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 - 500 ml / 10 l wody 

IR 47 
 INDU MAS TER® 
offensive      

IR 55  
INDUMAS TER®  
universal      

Przemysłowy środek do mycia wszystkich nawierzchni i podłóg 
odpornych na działanie zasad, np. do płytek ceramicznych czy 
podłóg jastrychowych. Rozpuszcza silne zabrudzenia oleiste 
i tłuste, woski, sadzę i grafit.  Produkt stosowany w automatach 
myjących i urządzeniach wysokociśnieniowych. 

Wysoce skuteczny, uniwersalny środek przeznaczony do intensy-
wnego czyszczenia w obszarach przemysłowych, np. w pomieszcze-
niach produkcyjnych, halach, warsztatach, magazynach. Stosowany 
do wszystkich podłóg, nawierzchni i maszyn odpornych na działanie 
wody. Z łatwością usuwa zabrudzenia tłuste i oleiste, spełnia wy-
mogi przemysłu motoryzacyjnego, stosowany także w przemyśle 
spożywczym. Nie zakłóca działania separatorów tłuszczów i olejów 
zgodnie z wymogami normy ÖNORM B 5105. Odpowiedni do auto-
matów myjących, szorowarek i mycia wysokociśnieniowego.

pH: 13,5 
pojemność: 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 500 ml / 10 l wody 
mycie gruntowne: 1 l / 10 l wody 
automat myjący: 100 ml / 10 l wody 
urządzenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą

pH: 9,5 - 10
pojemność: 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 - 100 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 100 - 1000 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 200 ml / 10 l wody 
szorowarka: 100 - 1000 ml / 10 l wody 
urządzenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą 

IR 81  
INDU MAS TER®  
GRS     

Kwaśny środek do gruntownego czyszczenia nawierzchni i podłóg 
odpornych na działanie kwasów w sanitariatach, pomieszczeniach 
wilgotnych oraz w przemyśle spożywczym. Szczególnie zalecany do 
maszynowego czyszczenia natryskowego. Stosowany w zakładach 
różnych gałęzi przemysłu. Bez trudu usuwa ekstremalne zabrudze-
nia, w szczególności naloty wapienne, kamień urynowy i kotłowy, 
rdzę. 

pH: 0,5 - 1 
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody do postaci nierozcieńczonej 
mycie gruntowne: 1 l / 10 l wody do postaci nierozcieńczonej
automat myjący: 200 ml / 10 l wody 
lanca pianotwórcza: 1:1 do 1:10 z wodą
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IR 14 
INDUMASTER® fast 13,5 - 14 • • szybkie wysychanie

IR 16 
INDUMASTER® step 8 - 9 • • • schody ruchome, taśmy 

transportowe, aluminium
IR 25 
INDUMASTER® antistatic 9 gotowy do użycia środek 

do nawierzchni
IR 30 
INDUMASTER® protect 10 • • • oleje wiertnicze, plandeki 

samochodów dostawczych
IR 40 
INDUMASTER® radical 12,5 - 13,5 • • •

IR 42 
INDUMASTER® forte 5 - 5,5 • • kleje stosowane przez 

sportowców
IR 44 
INDUMASTER® intensive 11 - 12 • • • • •

IR 45 
INDUMASTER® strong 13 • • • • wybitna siła rozpuszcza-

nia brudu
IR 47 
INDUMASTER® offensive 13,5 • • • wybitna siła rozpuszcza-

nia brudu
IR 55 
INDUMASTER® universal 9,5 - 10 • • • • przemysł motoryzacyjny

IR 81 
INDUMASTER® GRS 0,5 - 1 • kwaśny środek do mycia 

gruntownego

G 447
BUDENAT® LM

 

G 448
BUDENAT® top

 

Środek do dezynfekcji nawierzchni i podłóg w gabinetach lekar-
skich, szpitalach ale także w pomieszczeniach obróbki materiałów 
żywnościowych pochodzenia zwierzęcego np. w rzeźniach, zakła-
dach produkcji żywności lub w kuchniach przemysłowych. Produkt 
stosowany do profilaktyki szpitalnej, wykazuje działanie grzybo-, 
bakterio- i ograniczenie wirusobójcze. Skuteczne działanie de-
zynfekujące wobec wirusa HBV, HCV, HIV oraz wobec norowirusów. 
Środek delikatny dla nawierzchni, o neutralnym zapachu, ujęty na 
liście DVG i VAH. Spektrum działania potwierdzone badaniami wg 
istotnych klinicznych norm europejskich.

Gotowy do użycia środek do punktowej dezynfekcji nawierzchni. 
Zalecany do obszarów o zaostrzonych wymogach higienicznych 
takich jak szpitale, kliniki, gabinety lekarskie, domy opieki, szkoły 
czy przedszkola. Stosowany do szybkiej, punktowej dezynfekcji 
urządzeń, gumowych podeszw butów, nawierzchni spotykanych w 
obszarach przemysłu spożywczego. Praktyczne rozwiązanie do de-
zynfekcji ciężko dostępnych nawierzchni i przedmiotów. Dezynfe-
kuje i wysycha szybko, wykazuje działanie bakterio-i grzybobójcze. 
Ujęty na liście DVG. Spektrum działania potwierdzone badaniami wg 
norm europejskich.

pH: 7,5 - 8
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie wg normy DVG:
1,5% = 150 ml/ 10 l wody – pozostawić na nawierzchni na 30 min  
dozowanie wg normy VAH:
1,0% = 100 ml/ 10 l wody – pozostawić na nawierzchni na 1 h
2,0% = 200 ml/ 10 l wody – pozostawić na nawierzchni na 15 min 
wobec wirusa HBV:
1,5% = 150 ml/ 10 l wody – pozostawić na nawierzchni na 1 h 

pH: ok. 7
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, zwilżyć nawierzchnię, przetrzeć czystą 
ściereczką, pozostawić do wyschnięcia. 

G 451  
BUDENAT® 
combi  

G 587
BUDENAT® azid

   

Alkaliczny środek do dezynfekcji nawierzchni i podłóg odpornych 
na działanie zasad szczególnie zalecany do stosowania w przemyśle 
spożywczym, w pomieszczeniach obróbki żywności np. w rzeźniach, 
halach produkcyjnych, w kuchniach przemysłowych. Rozpuszcza sil-
ne zabrudzenia tłuste i oleiste. Jednocześnie czyści i dezynfekuje, 
wykazuje działanie bakterio- i grzybobójcze. Usuwa nieprzyjemne 
zapachy kuchenne. Produkt ujęty na liście DVG. 

Środek do mycia i jednoczesnej dezynfekcji sanitariatów i pomiesz-
czeń mokrych. Stosowany na nawierzchniach odpornych na działa-
nie kwasów np. pisuarach, muszlach WC, umywalkach czy płytkach. 
Odpowiednie rozwiązanie do szpitali, klinik, gabinetów lekarskich, 
domów opieki, szkół, przedszkoli. Bez problemu rozpuszcza naloty 
wapienne, kamień urynowy, brud i resztki mydła. Działanie bakterio- 
i grzybobójcze. Skuteczność działania potwierdzone badaniami wg 
istotnych klinicznych norm europejskich. 

pH: 12 - 13
pojemność: 10 l

dozowanie wg normy DVG:
1,0% = 100 ml/ 10 l wody – pozostawić na nawierzchni na 60 min
2,0% = 200 ml/ 10 l wody – pozostawić na nawierzchni na 30 min 

pH: 2
pojemność: 1 l, 5 l

dozowanie/stosowanie:
muszle WC, pisuary: bez rozcieńczania
nawierzchnie w sanitariatach: 50 ml / 10 l wody
dezynfekcja: 
            norma EN 1276 0,5% /  pozostawić na nawierzchni na 5 min
            norma EN 1650 0,5%/ pozostawić na nawierzchni na 15 min
            norma EN 13697 2,0%/ pozostawić na nawierzchni na 5 min
lanca pianotwórcza: 1:5 do 1:10 z wodą 

G 596
BUDENAT® 
mano

Żel do higienicznej dezynfekcji rąk, zalecany do stosowania szcze-
gólnie w obiektach o zaostrzonym rygorze higienicznym np. w do-
mach opieki, szkołach, przedszkolach. Działanie bakterio-, grzybo- i 
ograniczenie wirusobójcze. Produkt gotowy do użycia, o szybkim 
działaniu, nie skapuje z rąk przez co gwarantuje skuteczność dezyn-
fekcyjną. Delikatny dla skóry rąk. Skuteczność działania potwier-
dzona badaniami wg istotnych klinicznych norm europejskich.  

pH: 5 - 6
pojemność: 
100 ml, 500 ml, 1 l

dozowanie wg normy DVG:
Stosować bez rozcieńczania. 3 ml produktu wcierać przez 30 sekund 
w dłonie.
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G 435
BISTRO

    

G 461  
BUZ®-
Contracalc     

Środek czyszczący doskonale radzący sobie z zabrudzeniami tłusty-
mi jak i białkiem. Stosowany do mycia codziennego oraz intensyw-
nego doczyszczania  nawierzchni i podłóg odpornych na działanie 
zasad. Produkt szczególnie zalecany do stosowania w przemyśle 
spożywczym np. w halach produkcyjnych, w gastronomii, w kuch-
niach przemysłowych. Odpowiedni do nawierzchni pionowych, roz-
puszcza nawet silne zabrudzenia olejowe i tłuszczowe oraz białko. 
Stosowany w urządzeniach do mycia nisko- i wysokociśnieniowego 
oraz w lancy pianotwórczej. Nie zakłóca działania separatorów 
tłuszczów i olejów zgodnie z wymogami normy ÖNORM B 5105. Po-
siada dopuszczenie do przemysłu spożywczego, jest ujęty na liście 
RK.

Płynny odkamieniacz i środek do gruntownego czyszczenia sanita-
riatów, łazienek, pływalni, obszarów spożywczych (obróbki żywno-
ści). Stosowany do wszystkich nawierzchni odpornych na działanie 
kwasów i odkamieniania stali nierdzewnej oraz urządzeń. Spon-
tanicznie usuwa naloty wapienne, rdzę, kamień kotłowy i resztki 
mydła. Możliwość stosowania w lancy pianotwórczej, w urządzeniu 
wysokociśnieniowym i szorowarce. Produkt ujęty na liście RK, nie 
zawiera substancji zapachowych.

pH: 12,5 - 13,5
pojemność: 1l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 - 200 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 500 - 1000 ml / 10 l wody 
lanca pianotwórcza: 1:5 do 1:10 z wodą 
urządzenie nisko- i wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą 

pH: < 1
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 ml / 10 l wody 
mycie gruntowne: 1 l / 10 l wody 
szorowarka: 200 ml - 1 l / 10 l wody 
lanca pianotwórcza: 1:5 do 1:10 z wody 
urządzenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą 
odkamienianie urządzeń: 250 ml / 1 l wody

G 440
Perfekt

    

G 448
BUDENAT® top

 

Silnie działający, środek czyszczący o zasadowym pH do nawierzchni 
i podłóg odpornych na działanie zasad. Ujęty na liście RK. Zale-
cany w szczególności do warsztatów, pomieszczeń produkcyjnych, 
przemysłu spożywczego, kuchni itp. Produkt rozpuszcza silne plamy 
po olejach i tłuszczach. Sprawdzona, skuteczna pomoc przy doczys-
zczaniu pomieszczeń po pożarach. Możliwość użycia w urządzeniu 
wysokociśnieniowym i w automacie myjącym.

Gotowy do użycia środek do punktowej dezynfekcji nawierzchni. 
Zalecany do obszarów o zaostrzonych wymogach higienicznych 
takich jak szpitale, kliniki, gabinety lekarskie, domy opieki, szkoły 
czy przedszkola. Stosowany do szybkiej, punktowej dezynfekcji 
urządzeń, gumowych podeszw butów, nawierzchni spotykanych w 
obszarach przemysłu spożywczego. Praktyczne rozwiązanie do de-
zynfekcji ciężko dostępnych nawierzchni i przedmiotów. Dezynfe-
kuje i wysycha szybko, wykazuje działanie bakterio-i grzybobójcze. 
Ujęty na liście DVG. Spektrum działania potwierdzone badaniami wg 
norm europejskich.

pH: 13 - 14
pojemność: 
1 l, 10 l, 200l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 - 200 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 200 ml / 10 l wody 
mycie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą 

pH: ok. 7
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, zwilżyć nawierzchnię, przetrzeć czystą 
ściereczką, pozostawić do wyschnięcia. 

G 451  
BUDENAT® 
combi  

G 505
Metapol

Alkaliczny środek do dezynfekcji nawierzchni i podłóg odpornych 
na działanie zasad szczególnie zalecany do stosowania w przemyśle 
spożywczym, w pomieszczeniach obróbki żywności np. w rzeźniach, 
halach produkcyjnych, w kuchniach przemysłowych. Rozpuszcza sil-
ne zabrudzenia tłuste i oleiste. Jednocześnie czyści i dezynfekuje, 
wykazuje działanie bakterio- i grzybobójcze. Usuwa nieprzyjemne 
zapachy kuchenne. Produkt ujęty na liście DVG.

Politura czyszcząca do metali usuwająca nawet stare zabrudzenia. 
Szczególnie zalecana do stali nierdzewnej, niklu, mosiądzu, brązu, 
miedzi, chromu, aluminium (także eloksalowanego). Stosowana 
również do tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki i ceramicznych 
płytek kuchennych w obszarze spożywczym.

pH: 12 - 13
pojemność: 10 l

dozowanie wg normy DVG:
1,0% = 100 ml/ 10 l wody – pozostawić na nawierzchni na 60 min. 
2,0% = 200 ml/ 10 l wody – pozostawić na nawierzchni na 30 min.

pH: 9 - 10
pojemność: 500 ml

 

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanieść na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię, spłukać.

G 507
BUZ® metasoft

G 508 
Scheuer ztel 
flüssig 

Środek do intensywnego czyszczenia i pielęgnacji nawierzchni 
odpornych na działanie kwasów. Szczególnie zalecany do stali 
nierdzewnej. Usuwa nawet uporczywe zabrudzenia, w tym tłuste. Na 
czyszczonej nawierzchni pozostawia efekt skraplania, co przyczynia 
się do zmniejszonej przyczepności cząsteczek brudu.  

Gęste mleczko do doczyszczania mocno zabrudzonych nawierzchni. 
Szczególnie zalecane do metalu, ceramiki, płytek. Bez trudu usu-
wa przypalone resztki jedzenia, jest łagodny dla skóry rąk, posiada 
przyjemny zapach.

pH: 3
pojemność: 500 ml

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanieść na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię, spłukać.

pH: 9 - 9,5
pojemność: 500 ml

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanieść na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię, spłukać.

Najczęściej występujące normy i listy odnoszące się do środków dezynfekcyjnych.

Lista DVG:
Wydana przez Niemieckie Stowarzyszenie Weterynarzy lista środków dezynfekujących potwierdzająca ich skuteczność i 
przydatność do stosowania w przemyśle spożywczym. Badania przeprowadzane są na testowych bakteriach różnych typów 
oraz na drożdżach Candida albicans.

Lista VAH:
Lista wydana przez Towarzystwo ds. Higieny obejmująca środki dezynfekujące z przeznaczeniem do stosowania w szpitalach 
w celach profilaktycznych, których skuteczność potwierdzona została stosownymi testami. Zakres działania sprawdzany jest 
dla bakterii Proteus mirabilis (pałeczka odmieńca), Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej), Enterococcus hirae (ro-
dzaj paciorkowca kałowego), Escherichia coli (pałeczka okrężnicy), Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) oraz drożdży 
Candida albicans.

Norma EN 1276: 
Europejski bazowy test przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych (tzw. suspensywny test ilościowy) mający na celu 
potwierdzenie skuteczności działania bakteriobójczego środków dezynfekcyjnych. Test przeprowadzany jest na bazie 
bakterii Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty), Enterococcus faecalis (rodzaj paciorkowca kałowego), Escherichia 
coli (pałeczka okrężnicy) i Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej). 

Norma EN 1650: 
Europejski bazowy test przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych (tzw. suspensywny test ilościowy) mający na celu 
potwierdzenie skuteczności działania grzybobójczego środków dezynfekcyjnych. Test przeprowadzany jest na czarnej ple-
śni Aspergillus Niger (kropidlak czarny) oraz na drożdżach Candida albicans.

Norma EN 13697: 
Europejski test praktyczny przeprowadzany na nawierzchni w celu potwierdzenia bakteriobójczego (Pseudomonas aerugi-
nosa (pałeczka ropy błękitnej), Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty), Enterococcus hirae (rodzaj paciorkowca ka-
łowego), Escherichia coli (pałeczka okrężnicy)) i grzybobójczego (Aspergillus Niger (kropidlak czarny), drożdżde Candida 
albicans)) działania środków dezynfekujących.

ASTM E 2180: 
Amerykański test służący do ustalania właściwości antybakteryjnych nawierzchni. Test z użyciem różnych rodzajów bakte-
rii i drożdżdy Candida albicans.

i
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G 530
Spülfix

 

G 575  
BUZ® 
grillMASTER   

Środek do ręcznego mycia naczyń i jednocześnie łagodny środek 
do mycia nawierzchni odpornych na działanie wody. Zalecany 
szczególnie do naczyń, szklanek i sztućców. G 530 Spülfix szybko 
rozpuszcza brud, mocno się pieni, wysycha szybko i nie pozostawia 
smug na naczyniach. Delikatny dla czyszczonej nawierzchni oraz 
skóry rąk, posiada przyjemny zapach. 

Wysokoalkaliczny środek do intensywnego doczyszczania odpor-
nych na działanie zasad piecyków, grilli, kuchenek i konwekto-
matów. Doskonałe rozwiązanie do mycia nawierzchni pionowych. 
Rozpuszcza silne, zapieczone zabrudzenia tłuste, oleiste, białko 
zwierzęce, przypalone resztki jedzenia. Możliwość stosowania w lan-
cy pianotwórczej. Produkt dopuszczony do stosowania w przemyśle 
spożywczym. Nie zawiera substancji zapachowych. 

pH: 5,5 - 6,5
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie naczyń:                                                                        kilka kropel 
mycie nawierzchni: 20 - 40 ml / 10 l wody 

pH: 14
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować na zimnej nawierzchni. 
mycie ręczne: 250 - 1000 ml / 10 l wody 
lanca pianotwórcza: 1:3 do 1:5 z wodą 

G 576  
BUZ®  

grillMASTER 
ready-to-use

 

P 314 
Planta® Aloe

      

Gotowy do użycia, wysokoalkaliczny środek do intensywnego do-
czyszczania odpornych na działanie zasad piecyków, grilli, kuche-
nek i konwektomatów. Szczególnie zalecany do pianowego mycia 
nawierzchni pionowych. Emulguje tłuszcz, rozpuszcza przypalone 
resztki jedzenia. Produkt prosty w użyciu, odpowiedni do stosowa-
nia w przemyśle spożywczym. Nie zawiera substancji zapachowych.

Środek do ręcznego mycia naczyń, szklanek, sztućców i jednocześnie 
produkt do mycia nawierzchni odpornych na działanie wody. Pro-
dukt dobrze rozpuszcza tłuszcz, mocno się pieni, wysycha szybko 
i nie pozostawia smug na naczyniach. Dzięki swojemu składowi  
produkt ten jest przyjazny środowisku, posiada nadany Europejski 
i Austriacki Znak Ekologiczny. Więcej informacji na temat znaków 
ekologicznych pod www.umweltzeichen.at oraz http://ec.europa.
eu/environment/ecolabel.

pH: 14
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
Nanieść spieniony produkt na zimną nawierzchnię i pozostawić 
do zadziałania (czas zależny od stopnia zabrudzenia). Na koniec 
spłukać czystą wodą.

pH: 6 - 7
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
niski poziom zabrudzenia: 10 ml / 5 l wody 
silne zabrudzenia: 20 ml / 5 l wody 
ręczne mycie naczyń: 1 ml / 1 l wody 

SP 30
Drizzle® pink

 

IR 44 
 INDU MASTER® 
intensive     

Gotowy do użycia środek do pianowego, intensywnego doczyszcza-
nia nawierzchni odpornych na działanie wody. Stosowany w hote-
lach, biurach oraz obiektach użyteczności publicznej. Szczególnie 
zalecany do obszarów obróbki żywności np. do krajalnic, okapów, 
blatów kuchennych. Usuwa stare zabrudzenia z drzwi, stołów, sza-
fek, składów żywności. Silne działanie czyszczące połączone z roz-
puszczaniem zabrudzeń tłustych i białka. Dzięki formie piany dobra 
przyczepność i zwiększona siła czyszczenia.

Alkaliczny środek stosowany w przemyśle do mycia nawierzchni i 
podłóg odpornych na działanie zasad, np. w halach produkcyjnych 
czy warsztatach a także w przemyśle spożywczym. Intensywnie roz-
puszcza nawet silne zabrudzenia tłuste i oleiste. Produkt stosowany 
w automatach myjących i urządzeniach wysokociśnieniowych.

pH: 10
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, nanieść spienio-
ny środek na nawierzchnię, wyczyścić, spłukać.

pH: 11 - 12 
pojemność: 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 - 200 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 500 - 1000 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 - 500 ml / 10 l wody 
urządzenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą

P 311
Planta® 
Orange        

P 312
Planta® San

       

Uniwersalny środek w formie superkoncentratu do codzienne-
go mycia i intensywnego doczyszczania wszystkich nawierzchni 
odpornych na działanie wody. Wykazuje dobre działanie czyszczące, 
w szczególności wobec zabrudzeń olejowych i tłustych. Dzięki swo-
jemu składowi  produkt ten jest przyjazny środowisku, posiada na-
dany Europejski i Austriacki Znak Ekologiczny. Więcej informacji 
na temat znaków ekologicznych pod www.umweltzeichen.at oraz 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

Środek do mycia bieżącego sanitariatów w pomieszczeniach wilgot-
nych/mokrych na nawierzchniach odpornych na działanie kwasów 
np. na umywalkach, muszlach WC. Szczególnie zalecany do ceramiki 
sanitarnej, nawierzchni chromowanych, stali nierdzewnej, płytek 
ściennych i podłogowych. P 312 Planta San szybko rozpuszcza nalo-
ty wapienne, kamień urynowy i inne zabrudzenia mineralne. Dzięki 
swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny środowisku, posiada 
nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologiczny. Więcej informacji 
na temat znaków ekologicznych pod www.umweltzeichen.at oraz 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

pH: 10 - 11
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 20 - 50 ml / 10 l wody
automat myjący: 50 ml / 10 l wody

pH: 2
pojemność: 1 l, 10 l

 

dozowanie/stosowanie:
muszle WC, pisuary: bez rozcieńczania 
nawierzchnie w sanitariatach: 50 ml / 10 l wody 

P 313
Planta® Soft

         

P 314 
Planta® Aloe

      

Uniwersalny środek czyszczący do codziennej pielęgnacji materia-
łów, nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody. Szczegól-
nie zalecany do tworzywa sztucznego, szkła, błyszczących podłóg 
kamiennych i płytek. P 313 Planta® Soft czyści skutecznie, wysycha 
szybko bez pozostawiania smug, pozostawia połysk. Dzięki swojemu 
składowi  produkt ten jest przyjazny środowisku, posiada nadany 
Europejski i Austriacki Znak Ekologiczny. Więcej informacji na te-
mat znaków ekologicznych pod www.umweltzeichen.at oraz http://
ec.europa.eu/environment/ecolabel.

Środek do ręcznego mycia naczyń, szklanek, sztućców i jednocześnie 
produkt do mycia nawierzchni odpornych na działanie wody. Produkt 
dobrze rozpuszcza tłuszcz, mocno się pieni, wysycha szybko i nie po-
zostawia smug na naczyniach. Dzięki swojemu składowi  produkt ten 
jest przyjazny środowisku, posiada nadany Europejski i Austriacki 
Znak Ekologiczny. Więcej informacji na temat znaków ekologicznych 
pod www.umweltzeichen.at oraz http://ec.europa.eu/environ-
ment/ecolabel.

pH: 7
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 20 - 50 ml / 10 l wody
automat myjący: 50 ml / 10 l wody

pH: 6 - 7
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
niski poziom zabrudzenia:  10 ml / 5 l wody 
silne zabrudzenia: 20 ml / 5 l wody
ręczne mycie naczyń: 1 ml / 1 l wody 
 

P 315
Planta® Cleen

        

P 316
Planta® Clear

      

Środek na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie do codzien-
nego mycia podłóg odpornych na działanie wody. Szczególnie zale-
cany do PCV, linoleum, kauczuku. Jednocześnie czyści i pielęgnuje. 
Nadaje podłodze połysk i właściwości antypoślizgowe. Produkt 
polerowalny. Dzięki swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny 
środowisku, posiada nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologicz-
ny. Więcej informacji na temat znaków ekologicznych pod www.
umweltzeichen.at oraz http://ec.europa.eu/environment/ecola-
bel.

Gotowy do użycia środek z linii ekologicznej do mycia szyb. Usuwa 
zabrudzenia z szyb i luster, wysycha szybko bez pozostawiania smug. 
Dzięki swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny środowisku, po-
siada nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologiczny. Więcej informa-
cji na temat znaków ekologicznych pod www.umweltzeichen.at oraz 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

pH: 10
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 100 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 500 ml / 10 l wody 
konserwacja: 500 - 1000 ml / 10 l wody 

pH: 8
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię.

P 317
Planta® Lotion

      

P 318
Planta® View

      

Ekologiczny płyn do mycia rąk, nie zawiera mydła. Odczyn pH neu-
tralny. Produkt lekko pieniący, oszczędny w dozowaniu, o przyjem-
nym zapachu. Zawiera komponenty chroniące skórę rąk. Dzięki 
swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny środowisku, posiada 
nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologiczny. Więcej informacji 
na temat znaków ekologicznych pod www.umweltzeichen.at oraz 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

Ekologiczny środek do mycia szkła, szyb i ram okiennych, szyb sa-
mochodowych, luster, nawierzchni z  tworzyw sztucznych marki re-
sopal. Dzięki swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny środowi-
sku, posiada nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologiczny. Wię-
cej informacji na temat znaków ekologicznych pod www.umweltze-
ichen.at oraz http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

pH: 6,5
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Niewielką ilość płynu nanieść na zwilżone dłonie, wetrzeć i 
dokładnie umyć, na koniec obficie spłukać.

pH: 6 - 7
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
100 ml / 10 l wody
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G 490 
EROL®

  

G 491 
EROLcid®

   

Specjalistyczny środek o zasadowym pH do czyszczenia nawierzch-
ni mikroporowatych, odpornych na działanie zasad. Szczególnie 
zalecany do gresu i do płytek antypoślizgowych. Rozpuszcza za-
brudzenia tłuste i oleiste dzięki spontanicznemu rozpuszczają-
cemu działaniu także w głębi porów strukturalnych czyszczonej 
nawierzchni. Wraz z kwaśnym produktem do mycia gruntownego 
G 491 EROLcid® tworzy perfekcyjnie dobrany system o doskonałej 
efektywności. Ujęty na liście RK.

Specjalistyczny środek o niskim pH, na bazie kwasu fosforowego  do 
czyszczenia gruntownego i intensywnego nawierzchni mikroporo-
watych, odpornych na działanie kwasów. Szczególnie zalecany do 
gresu i do płytek antypoślizgowych. Spontanicznie usuwa naloty 
cementowe, wapienne oraz rdzę. Odpowiedni do stosowania w au-
tomatach myjących i szorowarkach.  Wraz z zasadowym produktem 
do mycia gruntownego G 490 EROL® tworzy perfekcyjnie dobrany 
system o doskonałej efektywności. Ujęty na liście RK.

pH: 12 - 13
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 - 100 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 - 200 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 500 - 1000 ml / 10 l wody 
mycie gruntowne: 1 -3 l / 10 l wody

pH: 0,5 - 1
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 ml / 10 l wody 
mycie gruntowne: 1 l / 10 l wody 
szorowarka: 200 ml - 1 l / 10 l wody 
automat myjący: 200 - 500 ml / 10 l wody 

 > parkiet
G 400
Parkettreiniger

  

Środek na bazie rozpuszczalników do gruntownego czyszczenia 
nie zabezpieczonych lakierem podłóg drewnianych oraz do podłóg 
pokrytych utwardzonym woskiem np. linoleum, korek, parkiet, nie 
glazurowane płytki klinkierowe i gliniane. Produkt skutecznie roz-
puszcza woski, zabrudzenia tłuste i oleiste. G 400 czyści gruntownie 
wnikając w głąb materiału będąc jednocześnie wydajnym w użyciu.

pH: nie dotyczy
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania. 

P 317
Planta® Lotion

      

G 596
BUDENAT® mano

Ekologiczny płyn do mycia rąk, nie zawiera mydła. Odczyn pH neu-
tralny. Produkt lekko pieniący, oszczędny w dozowaniu, o przyjem-
nym zapachu. Zawiera komponenty chroniące skórę rąk. Dzięki 
swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny środowisku, posiada 
nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologiczny. Więcej informacji 
na temat znaków ekologicznych pod www.umweltzeichen.at oraz 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

Żel do higienicznej dezynfekcji rąk, zalecany do stosowania szcze-
gólnie w obiektach o zaostrzonym rygorze higienicznym np. w do-
mach opieki, szkołach, przedszkolach. Działanie bakterio-, grzybo- i 
ograniczenie wirusobójcze. Produkt gotowy do użycia, o szybkim 
działaniu, nie skapuje z rąk przez co gwarantuje skuteczność dezyn-
fekcyjną. Delikatny dla skóry rąk. Skuteczność działania potwier-
dzona badaniami wg istotnych klinicznych norm europejskich. 

pH: 6,5
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Niewielką ilość płynu nanieść na zwilżone dłonie, wetrzeć i 
dokładnie umyć, na koniec obficie spłukać.

pH: 5 - 6
pojemność: 
100 ml, 500 ml, 1 l

dozowanie wg normy DVG:
Stosować bez rozcieńczania. 3 ml produktu wcierać przez 30 sekund 
w dłonie.

G 800
RINAX® soft

G 801
RINAX® top

Płyn do mycia rąk średnio zabrudzonych, czyści dogłębnie wnikając 
w pory skóry i będąc dla niej jednocześnie środkiem łagodnym, także 
w przypadku częstego stosowania. Produkt o neutralnym pH, lekko 
pieniący, o właściwościach pielęgnacyjnych. Stworzony specjalnie 
do wrażliwej skóry rąk. 

Płynny kremowy środek do mycia rąk średnio i mocno zabrudzonych. 
Czyści dogłębnie zachowując delikatność dla skóry rąk, również przy 
częstym stosowaniu. Zawiera masujące cząsteczki czyszczące z 
tworzywa sztucznego. Odczyn pH adekwatny do pH naturalnej, lekko 
kwaśnej warstwy ochronnej skóry. Środek wydajny, zawiera kompo-
nenty pielęgnacyjne.

pH: 6 - 7
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Niewielką ilość płynu nanieść na zwilżone dłonie, wetrzeć i 
dokładnie umyć, na koniec obficie spłukać.

pH: 5,5 - 5,8
pojemność: 2,5 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Kilka kropli produktu nanieść na dłonie bez ich wcześniejszego zma-
czania, wetrzeć w skórę i dopiero potem umyć pod wodą i spłukać.

G 804
RINAX® ol

Pasta do doczyszczania rąk średnio zabrudzonych, wnika w pory 
rąk przy jednoczesnej łagodności dla skóry, także w przypadku 
częstego użycia. Zawiera drobnoziarnistą mączkę drzewną jako 
element wspomagający czyszczenie. Produkt o właściwościach 
pielęgnacyjnych.

pH: 7 - 7,5
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Niewielką ilość pasty nanieść na zwilżone dłonie, wetrzeć i 
dokładnie umyć, na koniec obficie spłukać.

lepkość/
konsystencja elementy ścierające stopień zabrudzenia dezynfekcja dodatkowe
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G 596 BUDENAT® mano żel ręce

G 800 RINAX® soft płyn średni

G 801 RINAX® top płynny krem cząsteczki tworzywa 
sztucznego średni-mocny

G 804 RINAX® ol pasta mączka drzewna średni

P 317 Planta® Lotion płyn średni
 

> gres

Płytki gresowe
Płytki gresowe są mikroporowate, szorstkie, częściowo glazurowane a niekiedy szlifowane na wysoki połysk. Nawet najmniejsze 
cząsteczki brudu zawierającego tłuszcz, wapień czy mikroorganizmy mogą wnikać w głąb mikroporów, co utrudnia ich usunięcie. 
Optymalnym i skutecznym rozwiązaniem mającym na celu usunięcie tego typu zanieczyszczeń jest zastosowanie produktów 
systemu EROL® wraz z mopem lub padem z mikrofazy.

przed po

Zalety i korzyści wynikające ze stosowania systemu EROL®
• silne rozpuszczanie brudu • szybki efekt

•  dogłębne działanie czyszczące w 
mikroporach

• higiena, czystość, dobry wygląd

• uniwersalne zastosowanie • system do wszystkich zadań

•  czyszczenie ręczne i maszynowe • ekonomiczność użycia

i
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G 502
BUZ®-POINT

 

G 555
Clean up

 

Środek do odplamiania nawierzchni tekstylnych o naturalnych ko-
lorach i odpornych na działanie rozpuszczalników. Stosowany np. 
do odplamiania dywanów czy mebli tapicerowanych. Usuwa nie-
rozpuszczalne w wodzie zabrudzenia takie jak guma do żucia, kleje, 
lakiery, smoły, bitumenu, pasty do butów, tusze do kopiarek i pieczą-
tek, atrament, wosk ze świec, plamy z oleju i tłuszczu. Pozwala także 
szybko i bezproblemowo usunąć resztki odklejanych etykiet. Siła 
rozpuszczania plam bazuje na naturalnych składnikach produktu. 
Środek wydajny w użyciu, o przyjemnym zapachu.

Odplamiacz stosowany do czyszczenia wszystkich nawierzchni od-
pornych na działanie rozpuszczalników np. do tworzyw sztucznych 
marki resopal, stali nierdzewnej, rysownic, klawiatur, telefonów, 
obudów komputerów, drzwi itp. Usuwa zabrudzenia po ołówkach, 
długopisach, tusz do drukarek i pieczątek, atrament. Czyści inten-
sywnie i bez pozostawiania smug, ma właściwości antystatyczne od-
pychające cząsteczki brudu. Środek wydajny w użyciu, odpowiedni 
do stosowania punktowego.

pH: nie dotyczy
pojemność: 200 ml

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania. Rozpylić na plamę, pozostawić na 
chwilę do zadziałania. Następnie zetrzeć brud czystą, chłonną 
ściereczką kierując się od zewnętrznych brzegów plamy do jej 
wnętrza. Gumę do żucia usunąć za pomocą szpachelki.

pH: 10,5 - 11,5
pojemność: 500 ml

 

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanieść na ściereczkę, nawierzchnię 
wyczyścić punktowo, na koniec przepolerować.

 > pielęgnacja skór > drewno i stal nierdzewna
C 580
Lederpflege

 

G 542
BUZ® Finesse

Środek do pielęgnacji wszystkich gładkich skór. Stosowany do meb-
li, ubrań, butów, dodatków oraz elementów wyposażenia aut. Czyści 
dogłębnie i odświeża barwę skóry przywracając jej elastyczność. 
Produkt odporny na działanie promieni UV, chroni skórę przez zbyt 
szybkim ponownym zabrudzeniem.

Gotowy do użycia środek do czyszczenia i pielęgnacji mebli oraz 
wrażliwych nawierzchni. Stosowany do surowego i lakierowanego 
drewna, tworzyw sztucznych, ceramiki, mosiądzu, brązu, miedzi, 
chromu i stali nierdzewnej. Odpowiedni także do pielęgnacji kok-
pitów w pojazdach. Czyści, pielęgnuje i konserwuje, nadaje na-
wierzchni właściwości antystatyczne. Służy także do odświeżania 
kolorystyki nawierzchni.

pH: 8,2 - 8,6
pojemność: 375 ml

 

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania. Niewielką ilość produktu nanieść 
na suchą, nie mechacącą się ściereczkę i wyczyścić skórę. Po 
wyschnięciu przepolerować czystą ściereczką.

pH: nie dotyczy
pojemność: 300 ml

 

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanieść na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię, na koniec przepolerować.

> usuwanie nalotów organicznych > udrażnianie rur
G 670
BUZ® green

 

G 577
BUZ® flow

Płynny środek służący do usuwania nalotów organicznych z na-
wierzchni odpornych na działanie zasad. Stosowany na zewnątrz 
budynków do kamieni, betonu, drewna, łupka, cegieł, betonu 
płukanego, zapraw murarskich. Szczególnie zalecany do placów 
sportowych i podłoży typu tartan z twardej gumy. 

Płynny środek do udrażniania rur i rozpuszczania zatorów w 
odpływach i rurach oraz w syfonach wanien, umywalek i pryszniców. 
Skutecznie i spontanicznie usuwa nagromadzone pozostałości 
mydła, tłuszczu, włosy i resztki jedzenia. Wzmacnia siłę czyszczącą 
środków chemicznych.

pH: 13,5
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
500 ml – 1 l / 10 l wody, pozostawić na nawierzchni co najmniej 10 
min. i potem ewentualnie spłukać czystą wodą.

pH: 14
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania.
Małe zatory: 50 ml środka wlać bezpośrednio do odpływu, pozostawić 
do zadziałania przez 15 min.
Silne zatory: 100-200 ml środka wlać bezpośrednio do odpływu. 
Pozostawić do zadziałania od 30 min. do 4 godzin. Na koniec 
przepłukać odpływ gorącą wodą. W razie potrzeby powtórzyć proces.

> odplamianie > posadzki kamienne

R 100  
ROCA pregno

 

R 180  
ROCA clarin

  

Zawierający rozpuszczalniki impregnat do porowatych i chłonnych 
posadzek kamiennych. Szczególnie zalecany do polerowanego i 
szlifowanego kamienia naturalnego typu granit, gnejs, gabro oraz 
kamienie wapienne. Stosowany także np. na blatach kamiennych. 
Zapewnia długotrwałą ochronę przed plamami poprzez uniemożli-
wienie wnikania w głąb struktury kamienia zabrudzeń tłustych czy 
oleistych. Właściwości dyfuzyjne pary w kamieniu pozostają niemal 
niezmienione. Również wygląd posadzki ani jej ewentualne właści-
wości antypoślizgowe nie ulegają zmianie. Dzięki efektowi easy-to-
-clean zmniejszona zostaje przyczepność cząsteczek brudu. 

Gotowy do użycia krystalizator stosowany do gładkich, wapiennych 
podłóg z marmuru, trawertynu, płyt Solnhofer, jury, lastryko. Usu-
wa lekkie zarysowania i wżery, polepsza wygląd posadzki i nadaje 
długotrwały połysk. Dodatkowo wzmacnia odporność posadzki i 
chroni ją przed chemicznymi i mechanicznymi wpływami czynników 
zewnętrznych. Po czyszczeniu gruntownym nie jest wymagany długi 
czas oczekiwania na wyschnięcie przed zastosowaniem krystaliza-
tora.

pH: –
pojemność: 1 l ,10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanosić na posadzkę przy użyciu mopa 
lub rolki ze skóry jagnięcej aż do momentu nasycenia kamienia (de-
likatna, płynna warstewka na wierzchu). Pozostawić do wchłonięcia, 
następnie nadmiar impregnatu usunąć. Na koniec wypolerować 
nawierzchnię używając chłonnego materiału wzgl. chłonnego pada.

pH: 2
pojemność: 1 l ,10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania. Rozpylić krystalizator na 1-2 m2, nie 
dopuszczając do zaschnięcia natomiast rozpocząć proces krysta-
lizacji przy użyciu dociążonej szorowarki (max 200 obrotów/min) 
z podłożonym padem ze stali nierdzewnej. Prace przeprowadzać w 
wolnym tempie aż do uzyskania wysokiego połysku. Po zakończeniu 
procesu krystalizacji na całej posadzce wypolerować nawierzchnię 
czystym padem ze stali nierdzewnej lub padem do polerowania.

R 200
ROCA dispers

   

R 300
ROCA wipe

  

Środek do zabezpieczania wszystkich chłonnych posadzek z kamieni 
naturalnych i sztucznych. Nieodpowiedni do glazurowanych i pole-
rowanych płytek ani do gresu. Skutecznie wypełnia i zabezpiecza 
posadzkę pozostawiając odporny na działanie wody film ochronny o 
wysokim połysku. Produkt wielofunkcyjny mogący pełnić także rolę 
środka pielęgnacyjnego. Możliwość stosowania w metodzie spray. 
Zamyka pory posadzki i tym samym ułatwia bieżące utrzymanie 
czystości. Właściwości antypoślizgowe, nie zawiera soli metali.

Ultrazwilżający, specjalistyczny środek do codziennego mycia cięż-
ko zwilżalnych, odpychających wodę, impregnowanych nawierzchni 
i podłóg. Szczególnie zalecany do impregnowanych posadzek z ka-
mienia naturalnego, gresu i do nawierzchni z połyskiem. Możliwość 
stosowania także na pokrytych warstwą ochronną wykładzinach ela-
stycznych. Używany w metodzie jednostopniowego przemywania na 
mokro. Wysoka skuteczność rozpuszczania brudu bez pozostawiania 
smug, przyjemny zapach.

pH: 9
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania w postaci 2-3 cienkich warstw. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy dopilnować, aby poprzednia warstwa 
dokładnie wyschła.
metoda spray: 1:1 z wodą
codzienna pielęgnacja: 100 - 150 ml / 10 l wody 

pH: 10
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 100 ml / 10 l wody 

zastosowanie granit gnejs jura marmur ceramika gres

czyszczenie gruntowne S 707 S 707 S 707 S 707 G 490 G 490

usuwanie nalotów wapiennych/cementowych G 463 G463 - - G 491 G 491

krystalizacja - - R 180 R 180 - -

zabezpieczanie R 200 R 200 R 200 R 200 - -

impregnacja R 100 R 100 R 100 R 100 - -

mycie codzienne po impregnacji R 300 R 300 R 300 R 300 R 300 R 300

mycie codzienne bez wcześniejszej impregnacji, 
nawierzchnie matowe HC 24 HC 24 HC 24 HC 24 G 500 / G 481 /  

G 482 / G 483
G 500 / G 481 /  
G 482 / G 483

mycie codzienne, nawierzchnie błyszczące R 300 R 300 R 300 R 300 G 500 / G 481 /  
G 482 / G 483

G 500 / G 481 /  
G 482 / G 483
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> wykładziny tekstylne, dywany

G 470
Optiflor®

  

G 477
Optiflor® Ex

  

Szampon do gruntownego doczyszczania wykładzin tekstylnych i 
dywanów o naturalnym zabarwieniu, z włosia zarówno naturalnego 
jak i sztucznego. Stosowany także do mebli tapicerowanych. Pro-
dukt rozpuszcza brud wnikając głęboko we włókna przy zachowaniu 
delikatnego działania na sam materiał. Krystalizuje na sucho, nie 
zawiera rozjaśniaczy optycznych. Piana łatwo daje się odessać, na 
dywanie pozostaje przyjemna nuta zapachowa. 

Produkt do ekstrakcyjnego, gruntownego prania wykładzin tekstyl-
nych i dywanów o naturalnym zabarwieniu, z włosia zarówno natu-
ralnego jak i sztucznego. Stosowany także do mebli tapicerowanych. 
Rozpuszcza brud wnikając głęboko we włókna materiału. Zapobiega 
zbyt wczesnemu, ponownemu zabrudzeniu, jest niskopieniący, nie 
zawiera rozjaśniaczy optycznych, wydajny w użyciu, pozostawia 
przyjemny zapach. Stosowany w urządzeniach do ekstrakcyjnego 
prania.

pH: 6,5 - 7,5
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 1 - 1,5 l / 10 l wody 
urządzenie do szamponowania dywanów:  600 ml - 1 l / 10 l wody
bonet bawełniany: 1 l / 10 l wody
 

pH: 6,5 - 7,5
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie ręczne: 
usuwanie plam rozpuszczalnych w wodzie: 100 ml / 1 l wody 
Usunąć punktowo przecierając plamę ściereczką. 
automat: 100 ml - 1 l / 10 l wody 
bonet bawełniany: 1:6 z wodą

G 478
Entschäumer D

 

G 502
BUZ®-POINT

 

Neutralizator piany stosowany we wszystkich urządzeniach 
myjących chroniący przed nadmiernym pienieniem się środków che-
micznych. Produkt wydajny w użyciu. 

Środek do odplamiania nawierzchni tekstylnych o naturalnych kolo-
rach i odpornych na działanie rozpuszczalników. Stosowany np. do 
odplamiania dywanów czy mebli tapicerowanych. Usuwa nierozpus-
zczalne w wodzie zabrudzenia takie jak guma do żucia, kleje, lakiery, 
smoły, bituminu, pasty do butów, tusze do kopiarek i pieczątek, atra-
ment, wosk ze świec, plamy z oleju i tłuszczu. Pozwala także szybko 
i bezproblemowo usunąć resztki odklejanych etykiet. Siła rozpusz-
czania plam bazuje na naturalnych składnikach produktu. Środek 
wydajny w użyciu, o przyjemnym zapachu.

pH: 6,5 - 7,8
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Produkt wlać bez rozcieńczania do zbiornika brudnej wody w 
urządzeniu myjącym w stosunku ok. 1-5% w zależności od stopnia 
pienienia. 

pH: nie dotyczy
pojemność: 200 ml

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania. Rozpylić na plamę, pozostawić na 
chwilę do zadziałania. Następnie zetrzeć brud czystą, chłonną 
ściereczką kierując się od zewnętrznych brzegów plamy do jej 
wnętrza. Gumę do żucia usunąć za pomocą szpachelki.

G 500
O-Tens

     

Nie zawierający środków powierzchniowo czynnych środek 
czyszczący na bazie cytrynianów do mycia bieżącego oraz intensy-
wnego doczyszczania nawierzchni, podłóg i materiałów odpornych 
na działanie wody. Idealny środek do czyszczenia wykładzin tekstyl-
nych, mebli tapicerowanych oraz ścian i sufitów. Szczególnie zale-
cany do stosowania na gresie.  Spontaniczne działanie czyszczące 
bez pozostawiania resztek na nawierzchni. Możliwość użycia w au-
tomacie myjącym. 

pH: 10 - 10,5
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 20 - 100 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 - 2000 ml / 10 l wody 
bonet bawełniany: 100 - 1000 ml / 10 l wody 
ekstrakcja/czyszczenie tapicerki: 200 -1000 ml / 10 l wody

> odświeżanie powietrza
G 569  
buz fresh® 

Duftöl

G 567 buz 
fresh® magic

Gotowy do użycia środek do odświeżania powietrza w pomieszcze-
niach takich jak toalety, przebieralnie, sale sportowe oraz w gastro-
nomii. Przyjemny, świeży zapach. Produkt można stosować w urzą-
dzeniach klimatyzacyjnych. Nie pozostawia plam. 

Gotowy do użycia neutralizator nieprzyjemnych zapachów oparty na 
technologii malodor. Szybko i długotrwale neutralizuje niepożądane 
zapachy oraz pozostawia w pomieszczeniu przyjemną nutę zapacho-
wą. Stosowany w toaletach, pokojach dla palaczy, w przebieralniach, 
obiektach sportowych, w obszarach wellness, szpitalach, domach 
opieki oraz w przemyśle spożywczym.

pH: 6,5 - 7,8 
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania rozpylając z butelki w wybranym po-
mieszczeniu. W toalecie rozpylić na szczotkę WC i na pojemnik na 
papier toaletowy

pH: 7-8 
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania rozpylając z butelki w wybranym po-
mieszczeniu.

> Planta®

P 311
Planta® 
Orange        

P 312
Planta® San

       

Uniwersalny środek w formie superkoncentratu do codzienne-
go mycia i intensywnego doczyszczania wszystkich nawierzchni 
odpornych na działanie wody. Wykazuje dobre działanie czyszczące, 
w szczególności wobec zabrudzeń olejowych i tłustych. Dzięki swo-
jemu składowi  produkt ten jest przyjazny środowisku, posiada na-
dany Europejski i Austriacki Znak Ekologiczny. Więcej informacji 
na temat znaków ekologicznych pod www.umweltzeichen.at oraz 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

Środek do mycia bieżącego sanitariatów w pomieszczeniach wilgot-
nych/mokrych na nawierzchniach odpornych na działanie kwasów 
np. na umywalkach, muszlach WC. Szczególnie zalecany do ceramiki 
sanitarnej, nawierzchni chromowanych, stali nierdzewnej, płytek 
ściennych i podłogowych. P 312 Planta San szybko rozpuszcza nalo-
ty wapienne, kamień urynowy i inne zabrudzenia mineralne. Dzięki 
swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny środowisku, posiada 
nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologiczny. Więcej informacji 
na temat znaków ekologicznych pod www.umweltzeichen.at oraz 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

pH: 10 - 11
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 20 - 50 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 ml / 10 l wody

pH: 2
pojemność: 1 l, 10 l

 

dozowanie/stosowanie:
muszle WC, pisuary: bez rozcieńczania 
nawierzchnie w sanitariatach: 50 ml / 10 l wody 

P 313
Planta® Soft

         

P 314 
Planta® Aloe

      

Uniwersalny środek czyszczący do codziennej pielęgnacji 
materiałów, nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody. 
Szczególnie zalecany do tworzywa sztucznego, szkła, błyszczących 
podłóg kamiennych i płytek. P 313 Planta® Soft czyści skutecznie, 
wysycha szybko bez pozostawiania smug, pozostawia połysk. Dzięki 
swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny środowisku, posiada 
nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologiczny. Więcej informacji 
na temat znaków ekologicznych pod www.umweltzeichen.at oraz 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

Środek do ręcznego mycia naczyń, szklanek, sztućców i jednocześnie 
produkt do mycia nawierzchni odpornych na działanie wody. Produkt 
dobrze rozpuszcza tłuszcz, mocno się pieni, wysycha szybko i nie po-
zostawia smug na naczyniach. Dzięki swojemu składowi  produkt ten 
jest przyjazny środowisku, posiada nadany Europejski i Austriacki 
Znak Ekologiczny. Więcej informacji na temat znaków ekologicznych 
pod www.umweltzeichen.at oraz http://ec.europa.eu/environ-
ment/ecolabel.

pH: 7
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 20 - 50 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 ml / 10 l wody

pH: 6 - 7
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
niski poziom zabrudzenia: 10 ml / 5 l wody 
silne zabrudzenia:    20 ml / 5 l wody 
ręczne mycie naczyń:  1 ml / 1 l wody 

P 315
Planta® Cleen

        

P 316
Planta® Clear

      

Środek na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie do codzien-
nego mycia podłóg odpornych na działanie wody. Szczególnie zale-
cany do PCV, linoleum, kauczuku. Jednocześnie czyści i pielęgnuje. 
Nadaje podłodze połysk i właściwości antypoślizgowe. Produkt 
polerowalny. Dzięki swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny 
środowisku, posiada nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologicz-
ny. Więcej informacji na temat znaków ekologicznych pod www.
umweltzeichen.at oraz http://ec.europa.eu/environment/ecola-
bel.

Gotowy do użycia środek z linii ekologicznej do mycia szyb. Usu-
wa zabrudzenia z szyb i luster, wysycha szybko bez pozostawia-
nia smug. Dzięki swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny 
środowisku, posiada nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologicz-
ny. Więcej informacji na temat znaków ekologicznych pod www.um-
weltzeichen.at oraz http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

pH: 10
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 100 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 500 ml / 10 l wody 
konserwacja: 500 - 1000 ml / 10 l wody 

pH: 8
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię.

P 317
Planta® Lotion

      

P 318
Planta® View

      

Ekologiczny płyn do mycia rąk, nie zawiera mydła. Odczyn pH neu-
tralny. Produkt lekko pieniący, oszczędny w dozowaniu, o przyjem-
nym zapachu. Zawiera komponenty chroniące skórę rąk. Dzięki 
swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny środowisku, posiada 
nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologiczny. Więcej informacji 
na temat znaków ekologicznych pod www.umweltzeichen.at oraz 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

Ekologiczny środek do mycia szkła, szyb i ram okiennych, szyb 
samochodowych, luster, nawierzchni z tworzyw sztucznych mar-
ki resopal. Dzięki swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny 
środowisku, posiada nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologicz-
ny. Więcej informacji na temat znaków ekologicznych pod www.um-
weltzeichen.at oraz http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

pH: 6,5
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Niewielką ilość płynu nanieść na zwilżone dłonie, wetrzeć i 
dokładnie umyć, na koniec obficie spłukać.

pH: 6 - 7
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
100 ml / 10 l wody
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> Classic

G 235
Unibuz

 

G 440
Perfekt

    

Środek na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie do mycia 
podłóg odpornych na działanie wody. Szczególnie zalecany do 
PCV, linoleum, kauczuku, granitu, marmuru i wyrobów betonowych. 
Czyści i pielęgnuje, wysycha szybko bez pozostawiania smug, po-
zostawia półmatowy połysk, nie nawarstwia się. Przyjemny zapach, 
możliwość stosowania w automacie myjącym. 

Silnie działający, środek czyszczący o zasadowym pH do nawierzchni 
i podłóg odpornych na działanie zasad. Ujęty na liście RK. Zalecany 
w szczególności do warsztatów, pomieszczeń produkcyjnych, prze-
mysłu spożywczego, kuchni itp. Produkt rozpuszcza silne plamy po 
olejach i tłuszczach. Sprawdzona, skuteczna pomoc przy doczyszcza-
niu pomieszczeń po pożarach. Możliwość użycia w urządzeniu wyso-
kociśnieniowym i w automacie myjącym.

pH: 6,5 - 7,5
pojemność: 
40 ml, 1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 - 150 ml / 10 l wody 

pH: 13 - 14
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące:  50 - 200 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 - 200 ml / 10 l wody 
mycie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą 

G 481
Blitz–Citro

 

G 522
Profiglass

 

Uniwersalny środek czyszczący o neutralnym pH do codziennej 
pielęgnacji nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody. 
Stosowany do tworzywa sztucznego, lakierowanego drewna, płytek 
antypoślizgowych, płytek ceramicznych, gresu, mosiądzu i miedzi. 
Usuwa ślady po ołówkach czy długopisach nie pozostawiając smug, 
szybko wysycha, jest łagodny dla czyszczonego materiału. G 481 
Blitz-Citro pozostawia na nawierzchni połysk i świeży cytrynowy 
zapach.

Gotowy do użycia środek z efektem anty-soiling do codziennego my-
cia nawierzchni takich jak lustro, szyby, okna, ramy, tworzywo sztucz-
ne i szyby samochodowe. Skutecznie usuwa zabrudzenia także tłu-
ste. Butelka posiada specjalnie przyciętą końcówkę rozpryskującą, 
która ułatwia punktowe nanoszenie środka czyszczącego.

pH: 6,8 - 7,2
pojemność: 
40 ml, 1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
50 ml / 10 l wody 

pH: 7 - 8
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię.

G 530
Spülfix

 

T 464
Bucasan® trendy

     

Środek do ręcznego mycia naczyń i jednocześnie łagodny środek do 
mycia nawierzchni odpornych na działanie wody. Zalecany szczegól-
nie do naczyń, szklanek i sztućców. G 530 Spülfix szybko rozpuszcza 
brud, mocno się pieni, wysycha szybko i nie pozostawia smug na 
naczyniach. Delikatny dla czyszczonej nawierzchni oraz skóry rąk, 
posiada przyjemny zapach.

Środek na bazie kwasu amidosulfonowego stosowany do czyszczenia 
w sanitariatach i pomieszczeniach mokrych/wilgotnych nawierzch-
ni odpornych na działanie kwasów takich jak pisuary, muszle WC, 
umywalki i płytki. Szczególnie zalecany do ceramiki sanitarnej, na-
wierzchni chromowanych i ze stali nierdzewnej. Skutecznie rozpusz-
cza naloty wapienne, brud, resztki mydła. W koncentracie produkt 
wykazuje działanie antybakteryjne, wysycha szybko bez pozostawia-
nia smug i konieczności dosuszania (efekt skraplania). Możliwość 
stosowania w lancy pianotwórczej lub szorowarce. Produkt ujęty na 
liście RK.

pH: 5,5 - 6,5
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie naczyń: kilka kropel 
mycie bieżące: 20 - 40 ml / 10 l wody 

pH: 0,5 - 1
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
nawierzchnie w sanitariatach: 20 - 50 ml / 10 l wody 
muszle WC, pisuary: bez rozcieńczania 
szorowarka: 200 ml - 1l / 10 l wody 
lanca pianotwórcza: 1:5 do 1:10 z wodą

> Compact

HC 20
Garuda

     

HC 24
Mana

   

Superkoncentrat na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie do 
codziennego mycia oraz intensywnego doczyszczania podłóg od-
pornych na działanie wody. Szczególnie zalecany do PCV, linoleum, 
kauczuku, granitu, marmuru, wyrobów betonowych i podłóg spor-
towych (spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2). HC 20 Garuda 
czyści i pielęgnuje, wysycha szybko bez pozostawiania smug, nie na-
warstwia się, pozostawia połysk na podłodze. Utrudnia powstawanie 
śladów po butach, odpycha cząsteczki brudu, wykazuje właściwości 
antypoślizgowe i antystatyczne. Produkt niskopieniący, stosowany z 
polerką i polerowalny na wysoki połysk. 

Superkoncentrat na bazie mydła do mycia bieżącego, intensywne-
go doczyszczania oraz konserwacji podłóg odpornych na działanie 
wody. Szczególnie zalecany do PCV, kauczuku, nielakierowanego 
parkietu, posadzek ze sztucznego i naturalnego kamienia. Ide-
alne rozwiązanie do podłóg przewodzących. HC 24 Mana czyści i 
pielęgnuje bez smug, pozostawia przyjemny zapach i półmatowy 
połysk na podłodze. Utrudnia powstawanie śladów po butach, od-
pycha cząsteczki brudu, wykazuje właściwości antypoślizgowe i 
antystatyczne. Produkt odporny na działanie soli do posypywania 
ulic, stosowany w automacie myjącym. Możliwość polerowania 
szorowarką. 

pH: 8,2 - 9,2
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 10 - 20 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 100 ml / 10 l wody 
automat myjący: 40 ml / 10 l wody
metoda spray: 1:10 z wodą 
konserwacja: 100 ml / 10 l wody 

pH: 9,5 - 10,5
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 10 - 20 ml / 10 l wody 
automat myjący: 40 ml / 10 l wody
konserwacja: 100 ml / 10 l wody

HC 42
Grundreiniger

   

HC 43
Intensiv-
reiniger     

Uniwersalny środek w formie superkoncentratu do gruntownego 
czyszczenia podłóg odpornych na działanie zasad i wody. Szczegól-
nie zalecany do linoleum, kauczuku i kamieni wapiennych a także do 
PCV, posadzek z kamieni naturalnych i sztucznych, płytek klinkiero-
wych i glinianych. HC 42 Grundreiniger charakteryzuje intensywna 
siła rozpuszczania starych filmów ochronnych i resztek środków pie-
lęgnacyjnych. Produkt o lekko zasadowym pH a zatem łagodny dla 
czyszczonego materiału, dobra rozlewność, niskie ryzyko poślizgnię-
cia się podczas pracy. Środek niskopieniący, o przyjemnym zapachu, 
prosty w dozowaniu.

Superkoncentrat do codziennego mycia oraz intensywnego do-
czyszczania mocno zabrudzonych, odpornych na działanie wody 
nawierzchni i podłóg. Idealne rozwiązanie do czyszczenia pobu-
dowlanego i do mycia szkła. Produkt spełnia wymogi normy dla 
podłóg sportowych FMPA DIN 18032/2, stosowany jest na podłogach 
pokrytych filmem ochronnym. Możliwość użycia w urządzeniu 
wysokociśnieniowym i w automacie myjącym. Produkt delikatny dla 
czyszczonej nawierzchni i skóry dłoni. Pozostawia w pomieszczeniu 
przyjemny zapach. 

pH: 10,2 - 10,8
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
1 l / 10 l wody

pH: 9,5 - 10,5
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 10 - 20 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 20 - 40 ml / 10 l wody 
automat myjący: 
mycie bieżące: 20 - 40 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 60 - 80 ml / 10 l wody 
szorowarka: 60 - 100 ml / 10 l wody
mycie wysokociśnieniowe: 1:20 do 1:50 z wodą 

HC 56
Bondurin

     

Superkoncentrat o neutralnym pH o działaniu ochronno-czyszczą-
cym stosowany do wrażliwych, odpornych na działanie wody ma-
teriałów, nawierzchni i podłóg. Idealny środek do strukturalnych i 
farbowanych nawierzchni z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej 
i aluminium.  Skutecznie usuwa tłuste zabrudzenia przy jednocze-
snym delikatnym działaniu na czyszczoną nawierzchnię, wysycha 
szybko bez pozostawiania smug, nadaje połysk. Możliwość stoso-
wania w czyszczeniu wysokociśnieniowym oraz w automatach my-
jących.

pH: 6,5 - 7,5
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 10 - 20 ml / 10 l wody 
mycie wysokociśnieniowe: 1:20 do 1:50 z wodą 
automat myjący: 20 - 40 ml / 10 l wody 
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> BUDENAT®

G 587
BUDENAT® azid

   

G 596
BUDENAT® 
mano

Środek dezynfekująco-czyszczący stosowany w sanitariatach i po-
mieszczeniach mokrych/wilgotnych do nawierzchni odpornych na 
działanie kwasów takich jak pisuary, muszle WC, umywalki i płytki. 
Szczególnie zalecany do obiektów o zaostrzonych rygorach higie-
nicznych czyli w szpitalach, klinikach, gabinetach lekarskich, szko-
łach, domach opieki społecznej, przedszkolach. Skutecznie usuwa 
naloty wapienne, kamień urynowy, brud i resztki mydła. Wykazuje 
działanie bakterio- i grzybobójcze. Skuteczność potwierdzona te-
stami przeprowadzonymi zgodnie z istotnymi, klinicznymi normami 
europejskimi.

Żel do higienicznej dezynfekcji rąk, zalecany do stosowania szcze-
gólnie w obiektach o zaostrzonym rygorze higienicznym np. w do-
mach opieki, szkołach, przedszkolach. Działanie bakterio-, grzybo- i 
ograniczenie wirusobójcze. Produkt gotowy do użycia, o szybkim 
działaniu, nie skapuje z rąk przez co gwarantuje skuteczność dezyn-
fekcyjną. Delikatny dla skóry rąk. Skuteczność działania potwierdzo-
na badaniami wg istotnych klinicznych norm europejskich. 

pH: 2
pojemność: 1 l, 5 l

 

dozowanie/stosowanie:
muszle WC, pisuary: bez rozcieńczania
nawierzchnie w sanitariatach: 50 ml / 10 l wody
dezynfekcja: EN 1276 0,5% / pozostawić na 5 min do zadziałania 
 EN 1650 0,5% / 15 min.
 EN 13697 2,0% / 5 min.
lanca pianotwórcza: 1:5 do 1:10 z wodą 

pH: 5 - 6
pojemność: 
100 ml, 500 ml, 1 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania. 3 ml produktu wcierać przez 30 sekund 
w dłonie. 

G 447
BUDENAT® LM

 

G 448
BUDENAT® top

 

Środek do dezynfekcji nawierzchni i podłóg w gabinetach 
lekarskich, szpitalach ale także w pomieszczeniach obrób-
ki materiałów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego np. 
w rzeźniach, zakładach produkcji żywności lub w kuchniach 
przemysłowych. Produkt stosowany do profilaktyki szpitalnej, wy-
kazuje działanie grzybo-, bakterio- i ograniczenie wirusobójcze. 
Skuteczne działanie dezynfekujące wobec wirusa HBV, HCV, HIV 
oraz wobec noro wirusów. Środek delikatny dla nawierzchni, o neu-
tralnym zapachu, ujęty na liście DVG i VAH. Spektrum działania pot-
wierdzone badaniami wg istotnych klinicznych norm europejskich. 

Gotowy do użycia środek do punktowej dezynfekcji nawierzchni. Za-
lecany do obszarów o zaostrzonych wymogach higienicznych takich 
jak szpitale, kliniki, gabinety lekarskie, domy opieki, szkoły czy prze-
dszkola. Stosowany do szybkiej, punktowej dezynfekcji urządzeń, 
gumowych podeszw butów, nawierzchni spotykanych w obszarach 
przemysłu spożywczego. Praktyczne rozwiązanie do dezynfekcji 
ciężko dostępnych nawierzchni i przedmiotów. Dezynfekuje i wysy-
cha szybko, wykazuje działanie bakterio-i grzybobójcze. Ujęty na 
liście DVG. Spektrum działania potwierdzone badaniami wg norm 
europejskich.

pH: 7,5 - 8
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie wg normy DVG:
1,5% = 150 ml/ 10 l wody – pozostawić na nawierzchni na 30 min. 
dozowanie wg normy VAH:
1,0% = 100 ml/ 10 l wody – pozostawić na nawierzchni na 1 h
2,0% = 200 ml/ 10 l wody – pozostawić na nawierzchni na 15 min. 
wobec wirusa HBV:
1,5% = 150 ml/ 10 l wody – pozostawić na nawierzchni na 1 h 
 

pH: ok. 7
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, zwilżyć nawierzchnię, przetrzeć czystą 
ściereczką, pozostawić do wyschnięcia.

G 451  
BUDENAT® 
combi  

Alkaliczny środek do dezynfekcji nawierzchni i podłóg odpornych 
na działanie zasad szczególnie zalecany do stosowania w przemyśle 
spożywczym, w pomieszczeniach obróbki żywności np. w rzeźniach, 
halach produkcyjnych, w kuchniach przemysłowych. Rozpuszcza sil-
ne zabrudzenia tłuste i oleiste. Jednocześnie czyści i dezynfekuje, 
wykazuje działanie bakterio- i grzybobójcze. Usuwa nieprzyjemne 
zapachy kuchenne. Produkt ujęty na liście DVG.

pH: 12 - 13
pojemność: 10 l

dozowanie wg normy DVG:
1,0% = 100 ml/ 10 l wody – pozostawić na nawierzchni na 60 min.
2,0% = 200 ml/ 10 l wody – pozostawić na nawierzchni na 30 min. 

SP 10
Drizzle® red

 

SP 20
Drizzle® blue

Gotowy do użycia, kwaśny środek do codziennego mycia nawierzch-
ni odpornych na działanie kwasów. Stosowany w sanitariatach, 
pomieszczeniach mokrych/wilgotnych w hotelach, biurach i budyn-
kach użyteczności publicznej. Szczególnie zalecany do nawierzch-
ni chromowanych. Skutecznie usuwa zabrudzenia mineralne typu 
naloty wapienne, rozpuszcza resztki kosmetyków i mydła. Dzięki 
efektowi easy-to-clean utrudnia osadzanie się cząsteczek brudu. 
Produkt delikatny dla czyszczonej nawierzchni, butelka z nasadką 
pianotwórczą.

Gotowy do użycia środek do natryskowego codziennego mycia na-
wierzchni odpornych na działanie wody. Stosowany w hotelach, biu-
rach oraz obiektach użyteczności publicznej. Szczególnie zalecany 
do szkła, luster, tworzyw sztucznych, nawierzchni lakierowanych, 
ceramicznych, metalowych oraz do szkła akrylowego. Szybko i sku-
tecznie usuwa ślady palców, nikotynę, zabrudzenia tłuste. Dzięki 
efektowi easy-to-clean utrudnia zbyt szybkie ponowne zabrudzenie 
się wyczyszczonej nawierzchni.  

pH: 1
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanieść na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię, spłukać.

pH: 9
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię.

SP 30
Drizzle® pink

SP 40
Drizzle® red7

Gotowy do użycia środek do pianowego, intensywnego doczyszcza-
nia nawierzchni odpornych na działanie wody. Stosowany w hote-
lach, biurach oraz obiektach użyteczności publicznej. Szczególnie 
zalecany do obszarów obróbki żywności np. do krajalnic, okapów, 
blatów kuchennych. Usuwa stare zabrudzenia z drzwi, stołów, sza-
fek, składów żywności. Silne działanie czyszczące połączone z roz-
puszczaniem zabrudzeń tłustych i białka. Dzięki formie piany dobra 
przyczepność i zwiększona siła czyszczenia. 

Gotowy do użycia środek o neutralnym pH do natryskowego czyszcze-
nia nawierzchni odpornych na działanie wody. Stosowany w sanita-
riatach, pomieszczeniach mokrych/wilgotnych w hotelach, biurach, 
obiektach użyteczności publicznej, toaletach typu Toi-Toi. Szczegól-
nie zalecany do wrażliwych nawierzchni typu mosiądz, aluminium, 
emalia, szkło akrylowe, marmur. Usuwa resztki kosmetyków i mydła. 
Zmniejsza ilość nalotów wapiennych dzięki efektowi easy-to-clean. 
Wyjątkowo łagodny dla czyszczonej nawierzchni.

pH: 10
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię, spłukać.

pH: 7 
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię, spłukać.

> Drizzle®
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> CORRIDOR®

S 707 
CORRIDOR® 

unic ultra  

S 711 
CORRIDOR® 

dryex  

Środek do czyszczenia gruntownego podłóg odpornych na działanie 
zasad i wody. Szczególnie zalecany do linoleum, kauczuku i kamieni 
wapiennych ale także do PCV oraz posadzek z kamienia naturalnego 
i sztucznego. Doskonała skuteczność rozpuszczania starych powłok 
ochronnych przy jednoczesnym delikatnym działaniu na czyszczoną 
nawierzchnię. Produkt łatwo usuwalny po zakończonym procesie 
czyszczenia.

Środek o neutralnym pH do gruntownego czyszczenia na sucho 
podłóg odpornych na działanie wody i zasad. Usuwa górną warstwę 
powłoki ochronnej. Szybkie i nieskomplikowane stosowanie ze 
względu na formę gotową do użycia, natrysk punktowy. Działanie 
antypoślizgowe, delikatność dla czyszczonej nawierzchni, przyjem-
ny zapach. Produkt odpowiedni do stosowania w szorowarce. 
Oszczędza czas potrzebny na przeprowadzenie standardowego pro-
cesu mycia gruntownego, nie wymaga neutralizacji.

pH: 10
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
1 - 3 l / 10 l wody 

pH: 7
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować punktowo bez rozcieńczania, następnie wyczyścić grun-
townie podłogę.

S 720 
CORRIDOR® 

basic

S 734 
CORRIDOR® 

glorin  

Środek gruntujący, wypełniacz porów posadzek porowatych i 
chłonnych takich jak linoleum, posadzka betonowa czy cemento-
wa. Idealny do starych, uszkodzonych i chłonnych podłóg. Wydłuża 
żywotność zagruntowanej powierzchni, ułatwia bieżące utrzy-
manie czystości, chroni przed odkładaniem się głęboko w porach 
zabrudzeń. Warstwa gruntująca przepuszcza parę wodną, wyka-
zuje wyjątkową odporność na działania mechaniczne, pogłębia 
kolorystykę posadzki. Dodatkowa zaleta to odporność na działanie 
alkoholu i środków do dezynfekcji. Produkt chemicznie nieusuwal-
ny.  

Dyspersja odporna na działanie środków dezynfekujących do za-
bezpieczania odpornych na działanie wody podłóg, które można 
pokrywać warstwami ochronnymi. Szczególnie zalecana do PCV, lino-
leum, kauczuku. Produkt prosty w stosowaniu, o dobrej rozlewności, 
nadający podłodze połysk i właściwości antypoślizgowe. Umożliwia 
punktową renowację starych powłok zabezpieczających bez wyraź-
nej różnicy przejścia. Położony film ochronny jest odporny na od-
działywanie czynników mechanicznych, można go polerować przy 
użyciu polerki.

pH: 7 - 8
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania w postaci 2-3 cienkich warstw. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy dopilnować, aby poprzednia warstwa 
dokładnie wyschła.

pH: 8,8 - 9
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania w postaci 2-3 cienkich warstw. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy dopilnować, aby poprzednia warstwa 
dokładnie wyschła. 

S 735 
CORRIDOR® 

crystal    

S 737 
CORRIDOR® 

matt
Wielofunkcyjna dyspersja do zabezpieczania podłóg odpornych 
na działanie wody, które można pokrywać warstwami ochronnymi. 
Szczególnie zalecana do PCV, linoleum i parkietu.  Nadaje podłodze 
połysk i właściwości antypoślizgowe. Możliwość stosowania jako 
środka do codziennej pielęgnacji. Produkt odpowiedni do metody 
spray, polerowalny.

Matowa dyspersja odporna na działanie środków dezynfekujących do 
zabezpieczania odpornych na działanie wody podłóg, które można 
pokrywać warstwami ochronnymi. Szczególnie zalecana do PCV, 
linoleum, kauczuku. Idealne rozwiązanie do obiektów służby zdro-
wia takich jak przychodnie, domy opieki społecznej, szpitale. S 737 
CORRIDOR® matt pozostawia na podłodze matowy film ochronny o 
właściwościach antypoślizgowych. Produkt spełnia wymogi normy 
dla podłóg sportowych FMPA DIN 18032/2. 

pH: 8,8 - 9
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania w postaci 2-3 cienkich warstw. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy dopilnować, aby poprzednia warstwa 
dokładnie wyschła. 
mycie i pielęgnacja: 
metoda spray: 1:1 z wodą 
codzienna pielęgnacja: 100 ml / 10 l wody 

pH: 9
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania w postaci 2-3 cienkich warstw. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy dopilnować, aby poprzednia warstwa 
dokładnie wyschła. 

S 740  
CORRIDOR® 

brilliant   

Dyspersja zabezpieczająca na bazie poliuretanów, wyjątkowo trwała 
i odporna na działanie czynników zewnętrznych. Wysoki połysk, 
dobra rozlewność, zastosowanie tego produktu dzięki skutecznemu 
wypełnianiu zastępuje gruntowanie podłogi. Produkt stosowany na 
PCV, zagruntowanym linoleum i betonie.  

pH: 8,5 - 9
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania w postaci 2-3 cienkich warstw. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy dopilnować, aby poprzednia warst-
wa dokładnie wyschła. Przy użyciu polerki i odpowiedniego pada 
można posadzkę wypolerować najwcześniej po ośmiu godzinach od 
nałożenia ostatniej warstwy.

> CORRIDOR®

S 770 
CORRIDOR® 

spray   

S 780 
CORRIDOR® 

daily     

Gotowy do użycia środek w sprayu służący do renowacji filmu 
ochronnego. Umożliwia punktowe ulepszenie wyglądu podłóg po-
krytych ale też i tych nie pokrytych warstwami ochronnymi, przy 
czym miejsce styku starej powłoki z częścią odnowioną nie jest wi-
doczne. Właściwości antypoślizgowe, wysoki połysk. 

Środek na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie do codzien-
nego mycia oraz intensywnego doczyszczania podłóg odpornych na 
działanie wody. Idealny do mycia natryskowego. Szczególnie zaleca-
ny do PCV, linoleum, kauczuku, lakierowanego parkietu, posadzek ze 
sztucznego i naturalnego kamienia oraz podłóg sportowych (spełnia 
wymogi normy FMPA DIN 18032/2). Jednocześnie czyści i pielęgnu-
je, dobra rozlewność, pozostawia połysk na podłodze, nie nawarstwia 
się. Utrudnia powstawanie śladów po butach, odpycha cząsteczki 
brudu, wykazuje właściwości antypoślizgowe. Produkt niskopienią-
cy, polerowalny na wysoki połysk.

pH: 9
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania. Produkt rozpylić na posadzkę i 
następnie użyć polerki lub szorowarki z odpowiednim padem. 

pH: 8 - 9
pojemność: 1 l ,10 l

dozowanie/stosowanie:
konserwacja: 500 - 1000 ml / 10 l wody 
mycie bieżące: 20 - 50 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 500 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 100 ml / 10 l wody 
metoda spray: 1:3 z wodą 
wypolerować przy użyciu polerki lub szorowarki
rozpylanie z butelki z rozpryskiwaczem:                   300 ml/ 10 l wody
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> EROL®

G 490 
EROL®

  

G 491 
EROLcid®

   

Specjalistyczny środek o zasadowym pH do czyszczenia nawierzch-
ni mikroporowatych, odpornych na działanie zasad. Szczególnie 
zalecany do gresu i do płytek antypoślizgowych. Rozpuszcza za-
brudzenia tłuste i oleiste dzięki spontanicznemu rozpuszczają-
cemu działaniu także w głębi porów strukturalnych czyszczonej 
nawierzchni. Wraz z kwaśnym produktem do mycia gruntownego 
G 491 EROLcid® tworzy perfekcyjnie dobrany system o doskonałej 
efektywności. Ujęty na liście RK.

Specjalistyczny środek o niskim pH, na bazie kwasu fosforowego  do 
czyszczenia gruntownego i intensywnego nawierzchni mikroporowa-
tych, odpornych na działanie kwasów. Szczególnie zalecany do gresu 
i do płytek antypoślizgowych. Spontanicznie usuwa naloty cemen-
towe, wapienne oraz rdzę. Odpowiedni do stosowania w automatach 
myjących i szorowarkach.  Wraz z zasadowym produktem do mycia 
gruntownego G 490 EROL® tworzy perfekcyjnie dobrany system o do-
skonałej efektywności. Ujęty na liście RK.

pH: 12 - 13
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 - 100 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 - 200 ml / 10 l wody 
mycie intensywne: 500 - 1000 ml / 10 l wody 
mycie gruntowne: 1 -3 l / 10 l wody

pH: 0,5 - 1
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 100 ml / 10 l wody 
mycie gruntowne: 1 l / 10 l wody 
szorowarka: 200 ml - 1 l / 10 l wody 
automat myjący: 200 - 500 ml / 10 l wody 

G 481
Blitz–Citro

 

G 482
Blitz–Orange

 

Uniwersalny środek czyszczący o neutralnym pH do codziennej 
pielęgnacji nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody. 
Stosowany do tworzywa sztucznego, lakierowanego drewna, płytek 
antypoślizgowych, płytek ceramicznych, gresu, mosiądzu i miedzi. 
Usuwa ślady po ołówkach czy długopisach nie pozostawiając smug, 
szybko wysycha, jest łagodny dla czyszczonego materiału. G 481 
Blitz-Citro pozostawia na nawierzchni połysk i świeży cytrynowy 
zapach.

Uniwersalny środek czyszczący o neutralnym pH do codziennej 
pielęgnacji nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody. 
Stosowany do tworzywa sztucznego, lakierowanego drewna, płytek 
antypoślizgowych, płytek ceramicznych, gresu, mosiądzu i miedzi. 
Usuwa ślady po ołówkach czy długopisach nie pozostawiając smug, 
szybko wysycha, jest łagodny dla czyszczonego materiału. G 482 
Blitz-Orange pozostawia na nawierzchni połysk i świeży pomarań-
czowy zapach.

pH: 6,8 - 7,2
pojemność: 
40 ml, 1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
20 - 50 ml / 10 l wody 

pH: 6,8 - 7,2
pojemność: 
1 l, 10 l, 200 l

dozowanie/stosowanie:
20 - 50 ml / 10 l wody 

G 483
Blitz–Tropic

 

G 500
O-Tens

     

Uniwersalny środek czyszczący o neutralnym pH do codziennej 
pielęgnacji nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody. 
Stosowany do tworzywa sztucznego, lakierowanego drewna, płytek 
antypoślizgowych, płytek ceramicznych, gresu, mosiądzu i miedzi. 
Usuwa ślady po ołówkach czy długopisach nie pozostawiając smug, 
szybko wysycha, jest łagodny dla czyszczonego materiału. G 483 
Blitz-Tropic pozostawia na nawierzchni połysk i świeży tropikalny 
zapach.

Nie zawierający środków powierzchniowo czynnych środek czysz-
czący na bazie cytrynianów do mycia bieżącego oraz intensywnego 
doczyszczania nawierzchni, podłóg i materiałów odpornych na dzia-
łanie wody. Idealny środek do czyszczenia wykładzin tekstylnych, 
mebli tapicerowanych oraz ścian i sufitów. Szczególnie zalecany do 
stosowania na gresie.  Spontaniczne działanie czyszczące bez po-
zostawiania resztek na nawierzchni. Możliwość użycia w automacie 
myjącym. 

pH: 6,8 - 7,2
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
20 - 50 ml / 10 l wody 

pH: 10 - 10,5
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 20 - 100 ml / 10 l wody 
automat myjący: 100 - 2000 ml / 10 l wody 
bonet bawełniany: 100 - 1000 ml / 10 l wody 
ekstrakcja/czyszczenie tapicerki: 200 -1000 ml / 10 l wody

R 300
ROCA wipe

  

Ultrazwilżający, specjalistyczny środek do codziennego mycia ciężko 
zwilżalnych, odpychających wodę, zaimpregnowanych nawierzchni i 
podłóg. Szczególnie zalecany do zaimpregnowanych posadzek z ka-
mienia naturalnego, gresu i do nawierzchni z połyskiem. Możliwość 
stosowania także na pokrytych warstwą ochronną wykładzinach ela-
stycznych. Używany w metodzie jednostopniowego przemywania na 
mokro. Wysoka skuteczność rozpuszczania brudu bez pozostawiania 
smug, przyjemny zapach.

pH: 10
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 100 ml / 10 l wody 

> ROCA

zastosowanie granit gnejs jura marmur ceramika gres

czyszczenie gruntowne S 707 S 707 S 707 S 707 G 490 G 490

usuwanie nalotów wapiennych/cementowych G 463 G463 - - G 491 G 491

krystalizacja - - R 180 R 180 - -

zabezpieczanie R 200 R 200 R 200 R 200 - -

impregnacja R 100 R 100 R 100 R 100 - -

mycie codzienne po impregnacji R 300 R 300 R 300 R 300 R 300 R 300

mycie codzienne bez wcześniejszej impregnacji, 
nawierzchnie matowe HC 24 HC 24 HC 24 HC 24 G 500 / G 481 /  

G 482 / G 483
G 500 / G 481 /  
G 482 / G 483

mycie codzienne, nawierzchnie błyszczące R 300 R 300 R 300 R 300 G 500 / G 481 /  
G 482 / G 483

G 500 / G 481 /  
G 482 / G 483

R 100  
ROCA pregno

 

R 180  
ROCA clarin

  

Zawierający rozpuszczalniki impregnat do porowatych i chłonnych 
posadzek kamiennych. Szczególnie zalecany do polerowanego i 
szlifowanego kamienia naturalnego typu granit, gnejs, gabro oraz 
kamienie wapienne. Stosowany także np. na blatach kamiennych. 
Zapewnia długotrwałą ochronę przed plamami poprzez uniemożli-
wienie wnikania w głąb struktury kamienia zabrudzeń tłustych czy 
oleistych. Właściwości dyfuzyjne pary w kamieniu pozostają niemal 
niezmienione. Również wygląd posadzki ani jej ewentualne właści-
wości antypoślizgowe nie ulegają zmianie. Dzięki efektowi easy-to-
-clean zmniejszona zostaje przyczepność cząsteczek brudu.  

Gotowy do użycia krystalizator stosowany do gładkich, wapiennych 
podłóg z marmuru, trawertynu, płyt Solnhofer, jury, lastryko. Usuwa 
lekkie zarysowania i wżery, polepsza wygląd posadzki i nadaje dłu-
gotrwały połysk. Dodatkowo wzmacnia odporność posadzki i chroni 
ją przed chemicznymi i mechanicznymi wpływami czynników ze-
wnętrznych. Po czyszczeniu gruntownym nie jest wymagany długi 
czas oczekiwania na wyschnięcie przed zastosowaniem krystaliza-
tora.  

pH: –
pojemność: 1 l ,10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanosić na posadzkę przy użyciu mopa 
lub rolki ze skóry jagnięcej aż do momentu nasycenia kamienia (de-
likatna, płynna warstewka na wierzchu). Pozostawić do wchłonięcia, 
następnie nadmiar impregnatu usunąć. Na koniec wypolerować na-
wierzchnię używając chłonnego materiału wzgl. chłonnego pada.

pH: 2
pojemność: 1 l ,10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania. Rozpylić krystalizator na 1-2 m², nie do-
puszczając do zaschnięcia natomiast rozpocząć proces krystalizacji 
przy użyciu dociążonej szorowarki (max 200 obrotów/min.) z podło-
żonym padem ze stali nierdzewnej. Prace przeprowadzać w wolnym 
tempie aż do uzyskania wysokiego połysku. Po zakończeniu procesu 
krystalizacji na całej posadzce wypolerować nawierzchnię czystym pa-
dem ze stali nierdzewnej lub padem do polerowania.

R 200
ROCA dispers

  

R 300
ROCA wipe

  

Środek do zabezpieczania wszystkich chłonnych posadzek z kamieni 
naturalnych i sztucznych. Nieodpowiedni do glazurowanych i pole-
rowanych płytek ani do gresu. Skutecznie wypełnia i zabezpiecza 
posadzkę pozostawiając odporny na działanie wody film ochronny o 
wysokim połysku. Produkt wielofunkcyjny mogący pełnić także rolę 
środka pielęgnacyjnego. Możliwość stosowania w metodzie spray. 
Zamyka pory posadzki i tym samym ułatwia bieżące utrzymanie czy-
stości. Właściwości antypoślizgowe, nie zawiera soli metali. 

Ultrazwilżający, specjalistyczny środek do codziennego mycia cięż-
ko zwilżalnych, odpychających wodę, impregnowanych nawierzchni 
i podłóg. Szczególnie zalecany do impregnowanych posadzek z ka-
mienia naturalnego, gresu i do nawierzchni z połyskiem. Możliwość 
stosowania także na pokrytych warstwą ochronną wykładzinach ela-
stycznych. Używany w metodzie jednostopniowego przemywania na 
mokro. Wysoka skuteczność rozpuszczania brudu bez pozostawiania 
smug, przyjemny zapach.

pH: 9
pojemność: 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania w postaci 2-3 cienkich warstw. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy dopilnować, aby poprzednia warstwa 
dokładnie wyschła. 
mycie i pielęgnacja:
metoda spray: 1:1 z wodą
codzienna pielęgnacja: 100 - 150 ml / 10 l wody 

pH: 10
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody 
automat myjący: 50 - 100 ml / 10 l wody 
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G 448
BUDENAT® top

 

G 515
RESOClean

Gotowy do użycia środek do punktowej dezynfekcji nawierzchni. 
Zalecany do obszarów o zaostrzonych wymogach higienicznych 
takich jak szpitale, kliniki, gabinety lekarskie, domy opieki, szko-
ły czy przedszkola. Stosowany do szybkiej, punktowej dezynfekcji 
urządzeń, gumowych podeszw butów, nawierzchni spotykanych w 
obszarach przemysłu spożywczego. Praktyczne rozwiązanie do de-
zynfekcji ciężko dostępnych nawierzchni i przedmiotów. Dezynfe-
kuje i wysycha szybko, wykazuje działanie bakterio-i grzybobójcze. 
Ujęty na liście DVG. Spektrum działania potwierdzone badaniami wg 
norm europejskich.

Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu z nasadką spryskującą 
do codziennego mycia nawierzchni i materiałów odpornych na dzia-
łanie wody takich jak tworzywo sztuczne, szkło, chrom, lakierowane 
drewno. Szczególnie zalecany do tworzyw sztucznych marki resopal, 
monitorów, klawiatur i stali nierdzewnej. Usuwa ślady po ołówkach, 
flamastrach, długopisach, papierosach i make up’ie. Skutecznie roz-
puszcza zabrudzenia tłuste.

pH: ca. 7
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, zwilżyć nawierzchnię, przetrzeć czystą 
ściereczką, pozostawić do wyschnięcia.

pH: 10,5
pojemność: 
500 ml , 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię.

G 522
Profiglass

 

G 576  
BUZ®  

grillMASTER 
ready-to-use

 

Gotowy do użycia środek z efektem anty-soiling do codziennego 
mycia nawierzchni takich jak lustro, szyby, okna, ramy, tworzy-
wo sztuczne i szyby samochodowe. Skutecznie usuwa zabrudze-
nia także tłuste. Butelka posiada specjalnie przyciętą końcówkę 
rozpryskującą, która ułatwia punktowe nanoszenie środka 
czyszczącego.

Gotowy do użycia, wysokoalkaliczny środek do intensywnego do-
czyszczania odpornych na działanie zasad piecyków, grilli, kuche-
nek i konwektomatów. Szczególnie zalecany do pianowego mycia 
nawierzchni pionowych. Emulguje tłuszcz, rozpuszcza przypalone 
resztki jedzenia. Produkt prosty w użyciu, odpowiedni do stosowania 
w przemyśle spożywczym. Nie zawiera substancji zapachowych.

pH: 7 - 8
pojemność: 1 l, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię.

pH: 14
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
Nanieść spieniony produkt na zimną nawierzchnię i pozostawić 
do zadziałania (czas zależny od stopnia zabrudzenia). Na koniec 
spłukać czystą wodą.

P 316
Planta® Clear

      

S 770 
CORRIDOR® 

spray   

Gotowy do użycia środek z linii ekologicznej do mycia szyb. Usu-
wa zabrudzenia z szyb i luster, wysycha szybko bez pozostawiania 
smug. Dzięki swojemu składowi  produkt ten jest przyjazny śro-
dowisku, posiada nadany Europejski i Austriacki Znak Ekologicz-
ny. Więcej informacji na temat znaków ekologicznych pod www.
umweltzeichen.at oraz http://ec.europa.eu/environment/ecola-
bel.

Gotowy do użycia środek w sprayu służący do renowacji filmu 
ochronnego. Umożliwia punktowe ulepszenie wyglądu podłóg po-
krytych ale też i tych nie pokrytych warstwami ochronnymi, przy 
czym miejsce styku starej powłoki z częścią odnowioną nie jest wi-
doczne. Właściwości antypoślizgowe, wysoki połysk.

pH: 8
pojemność: 1 l, 10 l

 

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię.

pH: 9
pojemność: 1 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania. Produkt rozpylić na posadzkę i 
następnie użyć polerki lub szorowarki z odpowiednim padem. 

trafny wybór – produkty gotowe do użycia
szybko wysoka wydajność i skuteczność czyszczenia

profesjonalnie szeroki, także indywidualny zakres zastosowania

ekologicznie mniejsze zużycie wody i środka chemicznego

ekonomicznie rozwiązanie gotowe do użycia, mniej przygotowań do pracy

ergonomicznie mniejsze obciążenie wagowe

higienicznie brak konieczności przygotowywania roztworów roboczych,           
„czysta praca” bez przenoszenia zabrudzeń w inne miejsca

bezpiecznie prosta, przyjazna dla użytkownika forma, zredukowany kontakt chemii   
ze skórą i przez to zniwelowanie ryzyka podrażnień 

SP 10
Drizzle® red

 

SP 20
Drizzle® blue

 

Gotowy do użycia, kwaśny środek do codziennego mycia nawierzch-
ni odpornych na działanie kwasów. Stosowany w sanitariatach, 
pomieszczeniach mokrych/wilgotnych w hotelach, biurach i budyn-
kach użyteczności publicznej. Szczególnie zalecany do nawierzch-
ni chromowanych. Skutecznie usuwa zabrudzenia mineralne typu 
naloty wapienne, rozpuszcza resztki kosmetyków i mydła. Dzięki 
efektowi easy-to-clean utrudnia osadzanie się cząsteczek brudu. 
Produkt delikatny dla czyszczonej nawierzchni, butelka z nasadką 
pianotwórczą.

Gotowy do użycia środek do natryskowego codziennego mycia na-
wierzchni odpornych na działanie wody. Stosowany w hotelach, biu-
rach oraz obiektach użyteczności publicznej. Szczególnie zalecany 
do szkła, luster, tworzyw sztucznych, nawierzchni lakierowanych, 
ceramicznych, metalowych oraz do szkła akrylowego. Szybko i sku-
tecznie usuwa ślady palców, nikotynę, zabrudzenia tłuste. Dzięki 
efektowi easy-to-clean utrudnia zbyt szybkie ponowne zabrudzenie 
się wyczyszczonej nawierzchni. 

pH: 1
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, nanieść na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię, spłukać.

pH: 9
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, wyczyścić 
nawierzchnię.

SP 30
Drizzle® pink

 

SP 40
Drizzle® red7

 

Gotowy do użycia środek do pianowego, intensywnego doczyszcza-
nia nawierzchni odpornych na działanie wody. Stosowany w hote-
lach, biurach oraz obiektach użyteczności publicznej. Szczególnie 
zalecany do obszarów obróbki żywności np. do krajalnic, okapów, 
blatów kuchennych. Usuwa stare zabrudzenia z drzwi, stołów, sza-
fek, składów żywności. Silne działanie czyszczące połączone z roz-
puszczaniem zabrudzeń tłustych i białka. Dzięki formie piany dobra 
przyczepność i zwiększona siła czyszczenia.

Gotowy do użycia środek o neutralnym pH do natryskowego czyszcze-
nia nawierzchni odpornych na działanie wody. Stosowany w sanita-
riatach, pomieszczeniach mokrych/wilgotnych w hotelach, biurach, 
obiektach użyteczności publicznej, toaletach typu Toi-Toi. Szczegól-
nie zalecany do wrażliwych nawierzchni typu mosiądz, aluminium, 
emalia, szkło akrylowe, marmur. Usuwa resztki kosmetyków i mydła. 
Zmniejsza ilość nalotów wapiennych dzięki efektowi easy-to-clean. 
Wyjątkowo łagodny dla czyszczonej nawierzchni.

pH: 10
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, nanieść spieni-
ony środek na nawierzchnię, wyczyścić, spłukać.

pH: 7 
pojemność: 
500 ml, 10 l

dozowanie/stosowanie:
Stosować bez rozcieńczania, rozpylić na ściereczkę, nanieść spienio-
ny środek na nawierzchnię, wyczyścić, spłukać.
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H 100 pompka do beczki Mechaniczna pompka do 60 l do 200 l pojemników wielokrotnego użycia.

H 101 reduktor do pompki Reduktor do 200 l beczek wielokrotnego użycia.

H 181 pad ze stali nierdzewnej
Specjalistyczny pad ze stali nierdzewnej stosowany do krystalizacji,

  410 mm.

H 309 pusta butelka na roztwór roboczy - nawierzchnie
Pusta butelka do napełnienia roztworem roboczym z naklejką opisującą 
stosowanie na nawierzchniach. Uwaga – opisy wyłącznie w j.niemieckim.

H 310 pusta butelka na roztwór roboczy – sanitariaty
Pusta butelka do napełnienia roztworem roboczym z naklejką opisującą 
stosowanie w sanitariatach. Uwaga – opisy wyłącznie w j.niemieckim.

H 311 rozpylacz Rozpylacz biało-niebieski  do butelek 500 ml/ nawierzchnie.

H 312 rozpylacz pianotwórczy Rozpylacz pianotwórczy biało-czerwony do butelek 500 ml/ sanitariaty. 

H 313 pompka dozująca Pompka dozująca do 10 l kanistrów, dozuje 30 ml produktu.

H 618 nasadka dozująca Przeźroczysta nasadka dozująca 10 ml produktu stosowana  do butelek 1l.

H 620 kranik czerpalny Kranik czerpalny do kanistrów 10 l.

H 622 rozpylacz Nasadka rozpylająca z regulacją strumienia do butelek 1 l.

H 623 nasadka dozująca Przeźroczysta nasadka dozująca 20 ml produktu stosowana  do butelek 1l.

H 629 nasadka dozująca Przeźroczysta nasadka dozująca 50 ml produktu stosowana  do butelek 1l.

H 640 otwieracz do beczek Otwieracz do beczek 200 l wielokrotnego użycia.

H 850 pompka Pompka do butelki 2,5 l, na mydło G 801. 

HN 15  dozownik na 1 chemie Urządzenie dozujące na 1 środek chemiczny, przepływ 16 l/ min.

HN 20 dozownik na 4 chemie Urządzenie dozujące na 4 środki chemiczne, przepływ 16 l/ min.

HN 30 dozownik nakranowy
Nakranowe urządzenie dozujące z wbudowanym zaworem chroniącym 
przed cofaniem się cieczy. 

HN 31 dozownik do kanistra 10 l
Dozownik do kanistra 10 l o przepływie 34 l / min., montowany na 
kanistrze. 

HN 32 dozownik do beczek 200 l Dozownik do beczek 200 l.

HN 33 stacja dozująca do kuchni Urządzenie dozujące do kuchni, łącze na 2 produkty, opcja wstępnego 
zmoczenia i spłukania. 

HN 34 lanca pianotwórcza Lanca pianotwórcza z pojemnikiem 1,4 l.

HN 35 pompa dozująca Pompa dozująca do 1 l produktu BUDENAT® mano.

HN 36 pompa dozująca Pompa dozująca 15 ml do kanistra 5 l BUDENAT®

HN 50 stacja tankowania 200 l

Stacja do napełniania maszyn myjących z możliwością umieszczenia na 
dole euro-palety i postawienia 200 l beczki. Stelaż ze stali, przednie dwie 
nóżki z możliwością regulacji do odpowiedniego poziomu wzgl. ewetual-
nych nierówności podłogi. Zawartość rozcieńczonego produktu w zbiorni-
ku: około 180 l z możliwością regul. Szybkie napełnianie: ok.100 l /min.

HN 60 stacja tankowania 600 l
Stacja do napełniania maszyn myjących z możliwością umieszczenia na 
dole euro-palety i postawienia dwóch beczek. Stelaż wykonany ze stali.

piktogramy 

mycie ręczne

mycie ręczne posadzki

ochrona powierzchni licowych 
(nakładanie warstw ochronnych)

zamiatanie podłóg

obróbka przy użyciu maszyn jedno- 
i wielotarczowych

obróbka przy użyciu maszyn high-
speed (wysokoobrotowych)

mycie i higiena rąk

czyszczenie wysoko- lub 
niskociśnieniowe

czyszczenie przy użyciu wytwor-
nicy piany

czyszczenie przy użyciu 
urządzenia ekstrakcyjnego

czyszczenie przy użyciu spryski-
wacza

czyszczenia przy użyciu spryskiwa-
cza pianotwórczego

obróbka przy użyciu automatu 
myjącego /maszyny szorująco-
zbierającej

stosować w szpitalach

46



EASTERN EUROPE OFFICE Buzil Polska Sp. z o.o.
ul. Szewska 8 . Wrocław . Polska. T +48 (0) 71/ 376 60 31 . F +48 (0) 71/ 376 60 45 . E biuro.polska@buzil.de

Informacje dotyczące technologii utrzymania czystości na
www.buzil.pl


