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Zakres zastosowania
■	 Do wszystkich wodoodpornych wykładzin podłogowych, np. z PCW, 

kauczuku, linoleum, lakierowanego parkietu i korka, betonu i kamienia 
naturalnego

Zalety i właściwości produktu
■	 Na bazie wodorozcieńczalnych polimerów

■	 Certyfikat ekologiczny

■	 Pielęgnuje i czyści

■	 Wyjątkowo oszczędne dozowanie

■	 Chroni przed powstawaniem śladów po butach i zabezpiecza przed 
zabrudzeniem

■	 Nadaje się do polerowania metodą high-speed

■	 Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych

■	 Nie nawarstwia się

■	 Bardzo dobre właściwości zwilżające

■	 Pozostawia jedwabistą powłokę antypoślizgową

■	 Do zastosowania w automatach myjacych

■	 Nadaje się do konserwacji podłóg za pomocą automatu

■	 Nadaje się do czyszczenia natryskowego

 
DE/020/181

Informacje dotyczące oznakowania 
ekologicznego znajdują się pod: www.
umweltzeichen.at, www.ecolabel.eu

Dane techniczne
Wartość pH 8,5
Kolor produktu zielony
Pojemność* 1 l butelka

10 l kanister
Składniki zgodnie z 
systemem INCI

AQUA, POLYACRYLATE, DECETH-8, ETHOXYP-
ROPANOL, ALCOHOL, TRISODIUM DICARBOXY-
METHYLALANINATE, C9-11 PARETH-5, PARFUM, 
COLORANT, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISO-
THIAZOLINONE, SODIUM LAURYL SULFATE, 
SODIUM LAURETH SULFATE, MEK

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech 
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem 
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub 
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamier-
zone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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Zastosowanie i dozowanie 
Czyszczenie bieżące: 
20 - 50 ml / 10 l wody 

Konserwacja: 
500 - 3000 ml / 10 l wody 
nanieść na posadzkę, pozwolić wyschnąć, następnie wypo-
lerować jednotarczową maszyną z podłożonym padem do 
polerowania. 

Mycie z użyciem automatów: 
50 - 100 ml / 10 l wody 

Czyszczenie intensywne: 
500 ml / 10 l wody 
Wyczyścić maszyną jednotarczową z podłożonym padem, 
odessać brudny roztwór i wypolerować posadzkę. 

Metoda spray: 
1:3 z wodą 
Wypolerować maszyną wysokoobrotową lub jednotarczową. 

Mycie natryskowe: 
300 ml / 10 l wody 

Uwaga
Używać zawsze zimnej wody. Odpowiednie dozowanie pozwala zaoszczędzić 
koszty i chronić środowisko.
Nie mieszac z innymi srodkami czyszczacymi. 
Przy uzywaniu maszyn czyszczacych regularnie myc i plukac zbiorniki.

Produkty uzupełniające
Planta® Multi Gloss P 320 - Ekologiczna dyspersja nabłyszczająca 
Planta® Multi Stripper P 321 - Ekologiczny uniwersalny stripper

Zwroty określające zagrożenie
brak obowiązku klasyfikacji

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki prepa-
ratu niebezpiecznego do produktu Planta® Cleen P 315 n uniwersalny środek 
czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

Kod GISBAU: GU 40

Numer artykułu*:
P315-0001R1
P315-0010R1
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