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Duch pracy zespo³owej podstaw¹ wysokiej jakoœci us³ug

Drogi Kliencie,

trzymasz w rêku nowe wydanie naszego katalogu. 
Nawet tu odzwierciedlony jest nasz duch pracy 
zespo³owej i nastawienie proserwisowe. 

Opracowaliœmy nasz katalog w taki sposób, 
aby spe³nia³ Pañstwa wymagania i przekazywa³ 
szczegó³owe informacje dotycz¹ce aktualnej oferty 
buzila.

Najwa¿niejsi jesteœcie Pañstwo dla nas Wy – Klienci. 
Liczne szkolenia, system doradczy, innowacje 
produktowe, know-how i praca na rynku handlowców 
buzila to nasz znak rozpoznawczy we wspó³pracy 
z Pañstwem!

Zapraszamy na www.buzil.pl

DDucch ppprrraaccyyy zzzzeessspo³owejjp y p jDuch pracy zespo³owej ppooodddssstttaaawww¹¹¹¹ wwwyyyyyssssoookkkkiiiieejjjj jjaakkkoooœœci uus³uuggp ¹ y j j gpodstaw¹ wysokiej jakoœci us³ug
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BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

• Rodzinna, niemiecka firma z ponad 100-letni¹ tradycj¹ bêd¹ca producentem œwiatowej 
jakoœci produktów chemicznych do czyszczenia, pielêgnacji oraz zabezpieczania ró¿nego 
rodzaju nawierzchni. Europejski lider w dziedzinie czystoœci oraz jakoœci bazuj¹cy na 
nowoczesnych metodach technologicznych.

• Oferuje programy œrodków i systemy dozuj¹ce dla firm sprz¹taj¹cych, przemys³u, hoteli, 
szpitali, wszelkich obiektów u¿ytecznoœci publicznej.

7

• Kamienie milowe w najnowszej historii buzila:

 1994 budowa nowego biurowca firmy w miejscowoœci Memmingen
 Dziêki warunkom przestrzennym i odpowiedniemu rozplanowaniu mo¿liwa bêdzie w przysz³oœci dalsza 

rozbudowa.
 2005 Isabell Wagner w zarz¹dzie przedsiêbiorstwa
 Pani Wagner prowadzi firmê razem z swoim ojcem Panem Reinhardem Wagnerem – wnosz¹c wiele nowych 

i inspiruj¹cych pomys³ów.
 2005-2007 wprowadzenie edycji buzila
 2010 wprowadzenie innowacji technologicznej w zakresie dezynfekcji (edycja BUDENAT®)

• Przedsiêbiorstwo posiada w³asne laboratorium, halê produkcyjn¹ i magazyn, poprzez co zapewnia wybitn¹ jakoœæ 
ci¹gle doskonalonych produktów, dogodne rozwi¹zania logistyczne oraz atrakcyjne warunki wspó³pracy.

• buzil oferuje profesjonalne, optymalne ekonomicznie rozwi¹zania systemowe chroni¹ce materia³y poddawane 
czyszczeniu i przyjazne œrodowisku oraz serwis obejmuj¹cy specjalistyczne wsparcie ze strony doradców 
technicznych, szkolenia dla klientów oraz pomoc praktyczn¹ na obiektach.



EASTERN EUROPE OFFICE  Buzil Polska Sp. z o.o.  . ul. Szewska 8 . Wroc³aw . Polska . T + 48 (0) 71/ 376 60 31 . F + 48 (0) 71/ 376 60 45 . E biuro.polska@buzil.de

8

DLACZEGO BUZIL?

• uznana marka – ponad 100 lat tradycji i doœwiadczenia

• nowoczesne systemy produktów dostosowane do potrzeb rynku i wymagañ klientów

• doskona³a jakoœæ i skutecznoœæ produktów potwierdzona certyfikatami i nagrodami  
(Z³ota Miot³a na targach ISSA Interclean 2005 i 2007)

• troska o œrodowisko – certyfikat DIN ISO 14001

• nowoczesne metody produkcyjne oraz sprawna organizacja – certyfikat DIN ISO 9001

• szybka i sprawna logistyka

• sieæ sprzeda¿y w ponad 30 krajach (w tym ogólnopolska sieæ dealerów)

• szkolenia dla klientów i profesjonalne wsparcie ze strony konsultantów technicznych

•  nowa filozofia firmy stworzona w latach 2005-2007 odzwierciedla siê w rozwoju edycji i systemów 
produktów:

 • edycja obejmuje œrodki czyszcz¹ce do wszystkich typowych obszarów poddawanych czyszczeniu 
w obiektach – pocz¹wszy od sanitariatów, poprzez posadzki pod³ogowe a¿ po szyby okienne. 
Ka¿da z edycji wyró¿nia siê charakterystyczn¹ dla siebie cech¹.

 • system jest stworzony dla œciœle okreœlonego obszaru zastosowania, np. posadzek pod³ogowych. 
Zarówno systemy jak i edycje daj¹ Pañstwu konkretn¹ korzyœæ: wybieraj¹c je mo¿na byæ pewnym, 
¿e wszystkie produkty s¹ perfekcyjnie dobrane wzglêdem siebie i doskonale siê uzupe³niaj¹.

  
 • nieustanne prace naukowców nad nowoczesnymi rozwi¹zaniami produktowo-technicznymi 

i innowacje rynkowe (np. edycja BUDENAT® wprowadzona w roku 2010).
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edycja BUDENAT®

Edycja BUDENAT® obejmuje grupê 
specjalistycznych produktów do 
dezynfekcji wszelkiego rodzaju 
powierzchni – od pod³óg przez 
nawierzchnie i sanitariaty a¿ po 
dezynfekcjê r¹k.

edycje

Obok sprawdzonych i niezawodnych rozwi¹zañ systemowych do poszczególnych 
rodzajów pomieszczeñ poddawanych czyszczeniu na obiektach oferujemy 
Pañstwu tak¿e innowacyjne edycje buzila. Edycje obejmuj¹ œrodki stworzone dla 
wszystkich typowych pomieszczeñ – obszarów, od sanitariatów przez pod³ogi 
a¿ do szyb. Produkty te uzupe³niaj¹ siê wzajemnie w sposób perfekcyjny, przy 
czym ka¿d¹ z edycji charakteryzuj¹ specyficzne w³aœciwoœci.  Mo¿ecie Pañstwo 
wybraæ z szerokiego wachlarza t¹ edycjê, która najlepiej spe³nia Pañstwa 
oczekiwania.

 edycja BUDENAT®:  najlepsza recepta 
 d³ugotrwa³e dzia³anie dezynfekuj¹ce

 edycja Classic:  niezawodna skutecznoœæ 
 naszych 6  top-produktów

 edycja Compact:  bezproblemowy transport 
 Koncentraty u³atwiaj¹ce magazynowanie i transport

 edycja Drizzle®:  niezwykle proste w u¿yciu 
 œrodki gotowe do u¿ycia-wybitny efekt czyszcz¹cy

 edycja Planta®:  optymalna ochrona œrodowiska 
 spe³nia wysokie wymagania œrodowiskowe

 edycja Smart:  wyj¹tkowa korzyœæ ekonomiczna 
 atrakcyjna cena, skutecznoœæ dzia³ania

Nowoœæ !

edycjeedycjeedycje



nowy kierunek: edycje buzilanowy kierunek:yowy k e u ek: edycje buzilay jedycje bu la



Edycja BUDENAT®  obejmuje grupê specjalistycznych 
produktów do dezynfekcji wszelkiego rodzaju powierzchni 
– od pod³óg przez nawierzchnie i sanitariaty a¿ do 
dezynfekcji r¹k.

d³ugotrwa³e dzia³anie 
dezynfekuj¹ce

  Równomierna i niezawodna dezynfekcja bez luk higienicznych.

edition

®

BUDENAT
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G 587 
BUDENAT® 
azid

w³aœciwoœci:
Œrodek o mycia bie¿¹cego oraz dezynfekcji sanitariatów 
i pomieszczeñ wilgotnych. Stosowany na wszystkich 
nawierzchniach odpornych na dzia³anie kwasów 
np. pisuary, muszle WC, umywalki i p³ytki. Produkt 
szczególnie zalecany do obiektów o zaostrzonych 
rygorach higienicznych np. do szpitali, klinik, praktyk 
lekarskich, domów opieki spo³ecznej, szkó³ lub 
przedszkoli. Rozpuszcza  wapieñ, kamieñ urynowy, brud 
i resztki myd³a. Dzia³anie bakterio- i wirusobójcze. 
Zapewnia skuteczn¹ dezynfekcjê i rozpuszczanie 
wapienia w jedynym cyklu roboczym. Skutecznoœæ 
dzia³ania dezynfekcyjnego potwierdzona klinicznymi 
badaniami wg odnoœnych norm europejskich.

G 590 
BUDENAT® 
save

w³aœciwoœci:
Antybakteryjna pow³oka ochronna do zabezpieczania 
pod³óg odpornych na dzia³anie wody, które mo¿na 
pokrywaæ filmem ochronnym.  Szczególnie zalecana 
do  obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych 
np. do szpitali, klinik, praktyk lekarskich, domów opieki 
spo³ecznej, szkó³ lub przedszkoli. Stosowana na PCV, 
kauczuku, zagruntowanym linoleum. Istotne  dzia³anie 
antybakteryjne i wirusostatyczne. Poprzez innowacyjny 
system zapasów substancji czynnych o dzia³aniu 
dezynfekuj¹cym  produkt zamyka niebezpieczne luki 
higieniczne powsta³e pomiêdzy kolejnymi dezynfekcjami. 
Zapas ten mo¿e byæ skutecznie uzupe³niany poprzez 
produkt G 592 BUDENAT® fill. 

wartoœæ pH: 2
dozowanie:
WC, pisuary: bez rozcieñczania
nawierzchnie w sanitariatach: 50 ml/10 l wody
dezynfekcja: EN1276  0,5%/5 min
EN1650  0,5%/15 min,    EN13697  2,0%/5 min
lanca pianotwórcza: 1:5 - 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l , 5 l

wartoœæ pH: 9
dozowanie: bez rozcieñczania, na³o¿yæ 2-3 cienkie 
warstwy, przy czym nale¿y zwróciæ uwagê aby pierwotna 
warstwa wysch³a zanim zostanie na³o¿ona kolejna.
pojemnoœæ: 5 l

   

G 592 
BUDENAT®
fill

w³aœciwoœci:
Specjalistyczny œrodek do codziennego mycia oraz 
pielêgnacji zabezpieczonych i odpornych na dzia³anie 
wody posadzek pod³ogowych. Idealny do PVC, kauczuku 
i linoleum. Stworzony specjalnie jako uzupe³niacz 
substancji czynnych w antybakteryjnej pow³oce G 590 
BUDENAT save stosowanej w obiektach o zaostrzonych 
rygorach higienicznych np. w szpitalach, klinikach, 
praktykach lekarskich, domach opieki spo³ecznej, 
szko³ach lub przedszkolach. Produkt o dobrej 
rozlewnoœci, nie pozostawiaj¹cy smug, nab³yszczaj¹cy 
czyszczon¹ powierzchniê.

G 594
BUDENAT® 
x-tend

w³aœciwoœci:
Œrodek do dezynfekcji nawierzchni, posadzek 
pod³ogowych i materia³ów. Szczególnie zalecany do  
obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych np. 
do szpitali, klinik, praktyk lekarskich, domów opieki 
spo³ecznej, szkó³ lub przedszkoli. Odpowiedni do 
stosowania w pokojach do dializ, w salach operacyjnych, 
w ambulansach. Szerokie spektrum dzia³ania. D³ugo-
trwa³e dzia³anie antybakteryjne i antygrzybiczne 
a¿ do 10 dni (test w oparciu o wymogi normy ASTM E 
2180). Produkt ujêty na liœcie VAH, DGHM. Ograniczone 
dzia³anie antywirusowe potwierdzone zgodnie z wyty-
cznymi DVV. Skuteczny wobec wirusów Hepatitis B 
i C, HIV, grypy (w tym H5N1), norowirusów, rotawirusów 
i adenowirusów. Skutecznoœæ dzia³ania dezynfekcyjne-
go potwierdzona klinicznymi badaniami wg odnoœnych 
norm europejskich.

wartoœæ pH: 6.8 – 7.2
dozowanie:
mycie bie¿¹ce: 50 ml/10 l wody
automat czyszcz¹cy: 100 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 5 l

wartoœæ pH: 7 - 8
dozowanie:
DHGM (wysokie obci¹¿enie organiczne): 1,5% - 15min. 
oddzia³ywania lub 2,0% - 5 min. oddzia³ywania
DVV (ogran.wirusobójczoœæ): 1,0% - 5 min. oddzia³yw.
HIV, HBV, HCV, opryszczka, grypa, H5N1, BVDV (wirus 
biegunki byd³a i choroby b³on), vakzinia (wirus 
krowianki)
rotawirusy: 0,10% - 5 min. oddzia³ywania
norowirusy : 2,5% - 240 min. oddzia³ywania
pojemnoœæ: 60 ml, 5 l

     

buzil-edycje

BUDENAT®

Produkty edycji BUDENAT®  dostêpne w sprzeda¿y po uzyskaniu certyfikatów.
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G 595
BUDENAT®
effect

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia, zawieraj¹cy alkohol œrodek do szybkiej 
dezynfekcji nawierzchni, odpowiedni do stosowania 
punktowego. Szczególnie zalecany do obiektów o za-
ostrzonych rygorach higienicznych np. do szpitali, 
klinik, praktyk lekarskich, domów opieki spo³ecznej, 
szkó³ lub przedszkoli. Stosowany tak¿e w przemyœle 
kosmetycznym, farmaceutycznym i spo¿ywczym. Produkt 
ujêty na liœcie VAH, DGHM. D³ugotrwa³e dzia³anie 
antybakteryjne i antygrzybiczne  a¿ do 10 dni (test 
w oparciu o wymogi normy ASTM E 2180). Skutecznoœæ 
dzia³ania dezynfekcyjnego potwierdzona klinicznymi 
badaniami wg odnoœnych norm europejskich. Skuteczny 
przeciwko bakteriom (w tym mykobakteriom), grzybom, 
wirusom Hepatitis B i C, HIV, grypy (w³¹cznie z H5N1), 
rotawirusom i adenowirusom.

G 596
BUDENAT®
mano

w³aœciwoœci:
¯el do dezynfekcji r¹k. Szczególnie zalecany do  
obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych np. 
do domów opieki spo³ecznej, szkó³ lub przedszkoli. 
Dzia³anie bakteriobójcze, grzybobójcze i ograniczenie 
wirusobójcze. Produkt gotowy do u¿ycia, o szybkim 
dzia³aniu, delikatnty dla skóry r¹k. Dziêki formie ¿elowej 
nie skapuje z r¹k i zapewnia pe³ny higieniczny efekt. 
Skutecznoœæ dzia³ania dezynfekcyjnego potwierdzona 
klinicznymi badaniami wg odnoœnych norm europej-
skich.

wartoœæ pH: 5
dozowanie:
rozprowadziæ na nawierzchni cienk¹ warstwê produktu 
(bez rozcieñczania), przetrzeæ œciereczk¹. Pozostawiæ do 
wyschniêcia.
pojemnoœæ: 1 l

wartoœæ pH: 5-6
dozowanie: 3 ml nierozcieñczonego produktu wcieraæ 
przez 30 sekund w d³onie, przy czym nale¿y staraæ siê 
pokryæ ¿elem ca³¹ powierzchniê d³oni.
pojemnoœæ: 100 ml, 500 ml, 1 l

  

buzil-edycje

BUDENAT®

Produkty edycji BUDENAT®  dostêpne w sprzeda¿y po uzyskaniu certyfikatów.



Edycja Classic to 6 Pañstwa ulubionych œrodków 
czyszcz¹cych buzila w jednej grupie. Zachêcamy do 
korzystania z tych w pe³ni niezawodnych produktów 
obejmuj¹cych swoim dzia³aniem najczêœciej spotykane 
obszary poddawane czyszczeniu na obiektach!

6 top-produktów 

w jednej grupie

  Niezawodne produkty z najwy¿szej pó³ki, w sprawdzonej wysokiej
jakoœci.
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G 235
Unibuz

w³aœciwoœci:
Uniwersalny œrodek myj¹co-pielêgnuj¹cy zawieraj¹cy 
polimery rozpuszczalne w wodzie, przeznaczony do 
pielêgnacji posadzek pod³ogowych odpornych na 
dzia³anie wody. Szczególnie zalecany do PCV, linoleum, 
kauczuku, granitu, marmuru, wyrobów betonowych 
o obrobionej powierzchni. Produkt szybkoschn¹cy, 
niskopieni¹cy, o wyraŸnym dzia³aniu antypoœlizgowym. 
Nie pozostawia smug, nie nawarstwia siê, nadaje lekko 
matowy po³ysk. 

G 440
Perfekt

w³aœciwoœci:
Silnie dzia³aj¹cy alkaliczny œrodek czyszcz¹cy 
do nawierzchni odpornych na dzia³anie alkaliów, 
przeznaczony do czyszczenia nawierzchni w warsztatach, 
zak³adach przemys³owych, do renowacji po po¿arach, 
atestowany dla przemys³u spo¿ywczego. Produkt 
rozpuszcza silne zabrudzenia olejowo-t³uszczowe, jest 
niskopieni¹cy i wydajny, posiada przyjemny zapach, 
ulega biodegradacji. Œrodek odpowiedni do mycia 
maszynowego i pod wysokim ciœnieniem, ujêty na liœcie 
RK. 

wartoœæ pH: 6.5 – 7.5
dozowanie:
mycie rêczne: 50 ml/10 l wody
automat: 100-150 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l , 10 l, 200l

wartoœæ pH: 13-14
dozowanie: mycie rêczne: 50 - 200 ml/10 l wody
automat: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszcz. wysokociœnieniowe: od 1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l, 10 l, 200 l

     

G 481
Blitz-Citro

w³aœciwoœci:
Uniwersalny œrodek czyszcz¹cy o neutralnych pH na bazie 
alkoholu o zapachu cytrynowym. Usuwa œlady po o³ówku, 
mazakach, kalce, nie pozostawia smug, szybko wysycha. 
Stosowany do codziennej pielêgnacji zabezpieczonych 
nawierzchni drewnianych, z tworzyw sztucznych, 
mosi¹dzu i miedzi. Produkt jest dobrze tolerowany przez 
skórê, ³agodnie dzia³a na nawierzchniê. 

G 522
Profiglass

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia œrodek do mycia szyb. Oczyszcza okna 
i lustra z zabrudzeñ wysychaj¹c szybko i bez pozostawiania 
smug. Stosowany tak¿e do mycia i pielêgnacji tworzywa 
sztucznego i szyb samochodowych. Usuwa zabrudzenia 
t³uszczowe i dziêki efektowi anti-soiling zapobiega zbyt 
wczesnemu osadzaniu siê brudu. Butelka z praktyczn¹ 
koñcówk¹ natryskow¹ umo¿liwiaj¹c¹ czyszczenie 
punktowe. Przyjemny, kwiatowy zapach. 

wartoœæ pH: 6.8 – 7.2
dozowanie: 50 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 40 ml ,1 l, 10 l, 200 l

wartoœæ pH: 7 - 8
dozowanie: bez rozcieñczania
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

 

G 530
Spülfix

w³aœciwoœci:
Œrodek do tradycyjnego mycia naczyñ o neutralnym pH 
oraz œrodek do czyszczenia materia³ów i nawierzchni 
odpornych na dzia³anie wody. Stosowany tak¿e do mycia 
aut. Produkt dobrze tolerowany przez skórê, delikatny 
dla nawierzchni. Szybko rozpuszcza t³uszcze, wytwarza 
aktywn¹ pianê, nadaje po³ysk.

T 464
Bucasan®

trendy 

w³aœciwoœci:
Œrodek do czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu 
amidosulfonowego o œwie¿ym zapachu trendy. 
Stosowany do pielêgnacji wszystkich materia³ów 
i nawierzchni odpornych na dzia³anie kwasów, takich jak 
np. p³ytki, umywalki i WC, nawierzchnie z chromu i stali 
nierdzewnej, p³ytki œcienne i pod³ogowe. Nadaje po³ysk 
nie pozostawiaj¹c smug dziêki efektowi skraplania. 
Produkt rozpuszcza wapno, zabrudzenia oraz resztki 
myd³a. Koncentrat dzia³a antybakteryjne. Ujêty na liœcie 
RK. 

wartoœæ pH: 5.5-6.5
dozowanie: mycie naczyñ: kilka kropel
pielêgnacja: 20 - 40 ml/10 l wody
mycie auta: 40 - 80 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 0.5 - 1
dozowanie: WC, pisuary: bez rozcieñczania
obszary sanitarne/wilgotne: 50 ml/10 l wody
szorowarka: 200 ml - 1 l/10 l wody.
lanca pianotwórcza: 1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l, 10 l, 200 l

   

buzil-edycje

Classic



Oferujemy Pañstwu kompaktow¹ edycjê superkoncentratów 
pozwalaj¹c¹ wprowadziæ u³atwienia i oszczêdnoœci 
w zakresie magazynowania i transportu.

edycja kompaktowa

  Ułatwiony transport.

  Prostsze składowanie.
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HC 20
Garuda

w³aœciwoœci:
Nadaj¹cy po³ysk superkoncentrat na bazie polimerów 
rozpuszczalnych w wodzie do mycia i pielêgnacji 
posadzek odpornych na dzia³anie wody (PCV, kauczuk, 
linoleum, nie lakierowany parkiet i wyroby betonowe 
o obrobionej powierzchni). Zalecany do pod³óg 
sportowych. Spe³nia wymogi normy DIN 18032. Dzia³anie 
antypoœlizgowe oraz antystatyczne. Nie pozostawia 
smug, nie nawarstwia siê, jest niskopieni¹cy. 

HC 24
Mana

w³aœciwoœci:
Superkoncentrat czyszcz¹co-pielêgnuj¹cy na bazie 
myd³a do nawierzchni odpornych na dzia³anie alkaliów. 
Zalecany do PCV, kauczuku, nie lakierowanego parkietu, 
marmuru, ³upków, klinkieru i lastryko. Idealny do pod³óg 
odprowadzaj¹cych ³adunki elektryczne. Delikatny dla 
nawierzchni, rozpuszcza stare zabrudzenia. Œrodek 
niskopieni¹cy, o przyjemnym zapachu, wysycha bez 
smug. Odporny na dzia³anie soli do posypywania ulic, 
antypoœlizgowy i antystatyczny. 

wartoœæ pH: 8.2 – 9.2
dozowanie: warstwa ochronna: 100 ml/10 l wody
pielêgnacja: 10 - 20 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 100 ml/10 l wody
metoda natryskowa: 1:10 z wod¹
automat: 40 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 9.5 – 10.5
dozowanie:
warstwa ochronna: 50-100 ml/10 l wody
pielêgnacja: 10 - 20 ml/10 l wody
automat: 40 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

     

HC 43
Intensiv-
reiniger

w³aœciwoœci:
Alkaliczny superkoncentrat do pielêgnacji i intensyw-
nego czyszczenia mocno zabrudzonych, odpornych na 
dzia³anie wody materia³ów i posadzek pod³ogowych. 
Idealny do sprz¹tania po remontach. Odpowiedni 
do pod³óg sportowych. Intensywne dzia³anie wobec 
zabrudzeñ olejowo-t³uszczowych, nie niszczy 
nawierzchni. Zapobiega szybkiemu ponownemu 
osadzaniu siê brudu. Niskopieni¹cy, jest dobrze 
tolerowany przez skórê, posiada przyjemny zapach. 
Spe³nia wymogi normy DIN 18032. 

HC 46
Sanitärunter-
haltsreiniger

w³aœciwoœci:
Kwaœny superkoncentrat stosowany do codziennej 
pielêgnacji lub gruntownego czyszczenia wszystkich 
odpornych na dzia³anie kwasów materia³ów i nawierz-
chni takich jak WC, umywalki, p³ytki. Produkt skutecznie 
usuwa kamieñ urynowy, rdzê, resztki myd³a. Rozpuszcza 
wapieñ i t³uste zabrudzenia, bezpieczny dla czyszczonego 
materia³u. 

wartoœæ pH: 9.5 – 10.5
dozowanie: pielêgnacja: 10-20 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 20-40 ml/10 l wody
automat pielêgnacja: 20-40 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 60-80 ml/10 wody
czyszcz. wysokociœnieniowe: 1:20 do 1:50 z wod¹
szorowarka: 60 – 100 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 0.5
dozowanie:
mycie rêczne: pielêgnacja: 20 – 40 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne: 1:3 z wod¹
szorowarka: 40 - 80 ml/10 l wody
mycie pianowe: 1:10 – 1:20 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l

      

HC 56
Bondurin

w³aœciwoœci:
Ochronno-czyszcz¹cy superkoncentrat o neutralnym 
odczynie do delikatnych nawierzchni. Skuteczny 
wobec zabrudzeñ t³uszczowych, nie pozostawia smug. 
Nie niszczy nawierzchni, jest niskopieni¹cy i dobrze 
tolerowany przez skórê. 

wartoœæ pH: 6.5 – 7.5
dozowanie:
mycie rêczne: 10 - 20 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociœnieniowe: 1:5 do 1:10 z wod¹
automat: 20 – 40 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

    

buzil-edycje

Compact



Edycja Drizzle® obejmuje gotowe do u¿ycia œrodki 
czyszcz¹ce do natryskowego czyszczenia ró¿nego rodzaju 
powierzchni.

edycja ready-to-use

  W formie gotowej do u¿ycia.
  Wysoka skutecznoœæ dzia³ania.
  Brak substancji niebezpiecznych w sk³adzie.
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SP 10
Drizzle® red

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia, kwaœny œrodek do pielêgnacji 
sanitariatów. Do codziennej pielêgnacji nawierzchni 
odpornych na dzia³anie kwasów i wody. Stosowany 
w sanitariatach i pomieszczeniach wilgotnych w hote-
lach, biurach i obiektach u¿ytecznoœci publicznej. 
Szczególnie zalecany do nawierzchni chromowanych. 
Spontaniczne usuwanie zabrudzeñ pochodzenia 
mineralnego takich jak wapieñ. Bez problemu usuwa 
resztki kosmetyków i myd³a. 

SP 20
Drizzle® blue

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia œrodek do czyszczenia nawierzchni 
odpornych na dzia³anie wody. Stosowany w hotelach, 
biurach i obiektach u¿ytecznoœci publicznej. Szczególnie 
zalecany do nawierzchni szklanych, luster, nawierzchni 
z tworzyw sztucznych, lakierowanych, ceramicznych 
i metalowych. Usuwa zabrudzenia po pisakach, 
mazakach, d³ugopisach, odciski palców, zabrudzenia 
t³uste i resztki nikotynowe. 

wartoœæ pH: 1
dozowanie:  rozpyliæ na œciereczkê,
wyczyœciæ nawierzchniê i sp³ukaæ wod¹.
pojemnoœæ:  500 ml, 10 l

wartoœæ pH: 9
dozowanie:
rozpyliæ na œciereczkê i wyczyœciæ nawierzchniê.
pojemnoœæ:  500 ml, 10 l

SP 30
Drizzle® pink

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia, silny œrodek do czyszczenia 
natryskowo-pianowego nawierzchni odpornych na 
dzia³anie wody. Stosowany w hotelach, biurach i 
obiektach u¿ytecznoœci publicznej. Szczególnie 
zalecany do przemys³u spo¿ywczego (miejsca obróbki 
artyku³ów spo¿ywczych, piecyki, maszyny tn¹ce, okapy). 
Usuwa nawet zaschniête, trudno usuwalne zabrudzenia. 

SP 40
Drizzle® red7

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia œrodek o neutralnym pH do pielêgnacji 
sanitariatów i nawierzchni odpornych na dzia³anie 
wody. Szczególnie zalecany do wymagaj¹cych, 
delikatnych nawierzchni takich jak mosi¹dz, aluminium, 
emalia, szk³o akrylowe czy marmur. Odpowiedni 
do zastosowania w obszarach wystêpowania 
miêkkiej wody. Usuwa tak¿e resztki kosmetyków 
i myd³a. Stosowany w sanitariatach i pomieszczeniach 
wilgotnych w hotelach, biurach i obiektach u¿ytecznoœci 
publicznej. 

wartoœæ pH: 10
dozowanie: 
rozpyliæ na œciereczkê i wyczyœciæ nawierzchniê.
pojemnoœæ:  500 ml, 10 l

wartoœæ pH: 7
dozowanie: 
rozpyliæ na œciereczkê i wyczyœciæ nawierzchniê.
pojemnoœæ:  500 ml, 10 l

buzil-edycje

Drizzle®



Edycja Planta®  spe³nia najwy¿sze wymagania w zakresie 
ochrony œrodowiska.

edycja ekologiczna

  Œrodki przyjazne dla œrodowiska.
  Spe³niaj¹ najwy¿sze wymagania ekologiczne.
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P 311
Planta® Orange

w³aœciwoœci:
Uniwersalny superkoncentrat do pielêgnacji oraz 
intensywnego czyszczenia wszystkich materia³ów 
i nawierzchni odpornych na dzia³anie wody. Produkt 
o du¿ej sile czyszcz¹cej, rozpuszcza zabrudzenia 
olejowo- t³uszczowe. Przyjazny dla œrodowiska – posiada 
nadany europejski i austriacki znak ekologiczny. 

P 312
Planta® Lemon

w³aœciwoœci:
Superkoncentrat na bazie kwasu cytrynowego do 
pielêgnacji sanitariatów i pomieszczeñ wilgotnych.
Stosowany na wszystkich nawierzchniach odpornych 
na dzia³anie kwasów np. umywalki, WC, p³ytki œcienne 
i pod³ogowe, nawierzchnie z chromu i stali szlachetnej.
Stosowany tak¿e do odkamieniania urz¹dzeñ. Rozpuszcza 
kamieñ urynowy. Przyjazny dla œrodowiska – posiada 
nadany europejski i austriacki znak ekologiczny. 

wartoœæ pH: 10 – 11
dozowanie:
20 - 50 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 2
dozowanie:
WC, pisuary: bez rozcieñczania
nawierzchnie sanitarne: 50 ml/10 l wody
odkamienianie: 250 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

              

P 313
Planta® Soft

w³aœciwoœci:
Uniwersalny œrodek na bazie alkoholu o neutralnym 
pH do codziennej pielêgnacji odpornych na dzia³anie 
wody, b³yszcz¹cych nawierzchni, materia³ów i posadzek 
pod³ogowych. Szczególnie zalecany do tworzywa 
sztucznego i szk³a, kamiennych posadzek p³ytek 
pod³ogowych. Wysycha szybko nie pozostawiaj¹c smug, 
nadaje wysoki po³ysk. Przyjazny dla œrodowiska – posiada 
nadany europejski i austriacki znak ekologiczny. 

P 314
Planta® Aloe

w³aœciwoœci:
Œrodek do mycia naczyñ oraz czyszczenia materia³ów 
i nawierzchni odpornych na dzia³anie wody. Rozpuszcza 
t³uszcz, wytwarza obfit¹ pianê, wysycha szybko, 
czyszczone nawierzchnie nie wymagaj¹ dosuszania. 
Przyjazny dla œrodowiska – posiada nadany europejski 
i austriacki znak ekologiczny. 

wartoœæ pH: 7
dozowanie:
mycie rêczne: 20-40ml/10 l wody
automat: 40-80ml/10 l wody 
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 6-7
dozowanie:
ma³y stopieñ zabrudzenia: 10 ml/5 l wody
znaczny stopieñ zabrudzenia: 20 ml/5 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

               

P 315
Planta® Cleen

w³aœciwoœci:
Œrodek na bazie myd³a do codziennej pielêgnacji 
nawierzchni odpornych na dzia³anie wody. Szczególnie 
zalecany do kamienia naturalnego, klinkieru, terakoty, 
linoleum, kauczuku, PCV i nie lakierowanego parkietu. 
Produkt o dzia³aniu antypoœlizgowym, nadaj¹cy 
jedwabisty po³ysk, polerowalny. Przyjazny dla 
œrodowiska – posiada nadany europejski i austriacki 
znak ekologiczny. 

wartoœæ pH: 10
dozowanie:
50 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

       

buzil-edycje

Planta®



Œrodki edycji Smart to efektywne dzia³anie czyszcz¹ce 
i oszczêdnoœæ kosztów.

edycja ekonomiczna

  Œrodki korzystne cenowo.
  Wydajne i profesjonalne.
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KS 19
Geschirrspül-
mittel

w³aœciwoœci:
Produkt do rêcznego mycia naczyñ, neutralny œrodek 
czyszcz¹cy do materia³ów i nawierzchni odpornych 
na dzia³anie wody. Produkt o przyjemnym zapachu, 
skutecznie rozpuszczaj¹cy t³uszcz, delikatny dla 
materia³u oraz skóry, wytwarzaj¹cy aktywn¹ pianê, 
nadaj¹cy po³ysk, szybko wysychaj¹cy. 

KS 20
Wischpflege

w³aœciwoœci:
Œrodek na bazie myd³a o dzia³aniu antystatycznym, 
niskopieni¹cy, nadaj¹cy matowy po³ysk, dobrze 
tolerowany przez skórê. Produkt stosowany do PCV, 
linoleum, gumy, lakierowanego parkietu, korka. Produkt 
zalecany szczególnie do kamienia, nie glazurowanego 
klinkieru i p³ytek glinianych. Po polerowaniu uzyskuje 
siê wysoki po³ysk. 

wartoœæ pH: 6.5 - 7
dozowanie:
mycie naczyñ: dodaæ kilka kropel do wody przeznaczonej 
do mycia
czyszczenie bie¿¹ce: 30 - 50 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l , 10 l

wartoœæ pH: 10 - 11
dozowanie: mycie rêczne:
zabezpieczone posadzki pod³ogowe:
100 - 150 ml/10 l wody
nie zabezpieczone posadzki pod³ogowe:
150 - 200 ml/10 l wody
automat: 150 - 200 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 10 l

 

KS 21
Alkalischer 
Allesreiniger

w³aœciwoœci:
Alkaliczny œrodek zawieraj¹cy salmiak do intensywnego 
czyszczenia powierzchni odpornych na dzia³anie wody 
i zasad. Usuwa zabrudzenia olejowo-t³uszczowe, jest 
niskopieni¹cy, chroni materia³, posiada przyjemny 
zapach, nadaj¹cy siê do zastosowania w automatach 
myj¹cych. Wysoka efektywnoœæ mycia. 

KS 24
Allesreiniger
mit Alkohol

w³aœciwoœci:
Uniwersalny œrodek czyszcz¹cy na bazie alkoholu 
o neutralnym pH do pielêgnacji wszystkich zmywalnych, 
nie lakierowanych nawierzchni, materia³ów i posadzek. 
Usuwa zabrudzenia po d³ugopisie, kalce, nie pozostawia 
smug, jest delikatny dla nawierzchni. Produkt dobrze 
tolerowany przez skórê, nadaj¹cy siê do zastosowania 
w automatach myj¹cych.  

wartoœæ pH: 12- 13
dozowanie:
mycie rêczne: 100 – 150 ml/10 l wody
maszyna: 150 – 200 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 6 -7
dozowanie:
mycie rêczne: 50 – 100 ml/10 l wody
maszyna: 100 – 200 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

    

KS 27
Sanitärunter-
haltsreiniger

w³aœciwoœci:
Œrodek do codziennej pielêgnacji sanitariatów 
zawieraj¹cy kwas cytrynowy, stosowany do nawierzchni 
odpornych na dzia³anie kwasów, rozpuszcza wapieñ 
i t³uszcz. Produkt skuteczny w dzia³aniu, nadaj¹cy 
higieniczn¹ œwie¿oœæ.  Ujêty na liœcie RK. 

wartoœæ pH: 2
dozowanie:
100 ml/10 l wody lub bez rozcieñczania
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

buzil-edycje

Smart



szybciej u celu: 

rozwi¹zania systemowe
szybciej u celu:

rozwi¹zania systemowe¹ yo w ¹ a a syste owe
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S 707
CORRIDOR®

unic

w³aœciwoœci:
Œrodek do gruntownego mycia wodoodpornych, wra¿- 
liwych na dzia³anie zasad posadzek pod³ogowych, 
w szczególnoœci linoleum, kauczuku i kamieni 
wapniowych. Stosowany do PCV, asfaltu, kamieni 
naturalnych i sztucznych, klinkieru oraz p³ytek 
glinianych. Produkt bezpieczny dla czyszczonej 
nawierzchni, wybitna skutecznoœæ rozpuszczania starych 
pow³ok ochronnych. Krótki czas dzia³ania, produkt ³atwo 
usuwalny po czyszczeniu. 

S 711
CORRIDOR®

dryex

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia œrodek w sprayu o neutralnym pH 
do czyszczenia na sucho. Mo¿liwoœæ zastosowania 
punktowego, œrodek wydajny, niskopieni¹cy, szybko 
rozpuszczaj¹cy stare zabrudzenia, prosty w u¿yciu. 
Zalecany do linoleum, kauczuku, lakierowanego parkietu, 
PCV, kamienia naturalnego i sztucznego, klinkieru 
i p³ytek glinianych. Idealny do czyszczenia pod³óg 
dystansowych. Usuwa wierzchni¹ warstwê ochronnej 
pow³oki polimerowej. 

wartoœæ pH: 10
dozowanie: 1 – 3 l/10 l zimnej wody
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 7
dozowanie: bezpoœrednio z pojemnika
pojemnoœæ: 1 l

    

S 720
CORRIDOR®

basic

w³aœciwoœci:
Wype³niacz porów oraz œrodek do gruntowania 
nawierzchni (np. linoleum, cement, beton, magnezyt, 
piaskowiec). Idealny do wszystkich starych i uszko-
dzonych ch³onnych posadzek pod³ogowych. Gruntowanie 
sta³e, niemo¿liwe do usuniêcia œrodkami chemicznymi 
(odpornoœæ na alkohol i œrodki dezynfekuj¹ce). Produkt 
u³atwia póŸniejsz¹ codzienn¹ pielêgnacjê, pog³êbia 
kolor, uniemo¿liwia osadzanie siê brudu w porach. 

S 733
CORRIDOR®

speed

w³aœciwoœci:
Dyspersja do zabezpieczenia posadzek pod³ogowych 
odpornych na dzia³anie wody, które mo¿na pokrywaæ 
warstw¹ ochronn¹. Szczególnie zalecany do PCV i za-
gruntowanego linoleum. W³aœciwoœci antypoœlizgowe 
i wype³niaj¹ce, dobra rozlewnoœæ, odpornoœæ na dzia³ania 
mechaniczne. Œrodek nadaje wysoki po³ysk. 

wartoœæ pH: 7-8
dozowanie: bezpoœrednio z pojemnika
ch³onne posadzki: pierwsza warstwa: 1: 1 z zimn¹
wod¹, kolejne warstwy bez rozcieñczania
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 8- 9
dozowanie:
bez rozcieñczania (nak³adaæ 2-3 cienkie warstwy,
pozostawiæ ka¿d¹ z osobna do wyschniêcia)
pielêgnacja: 100 – 200 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 10 l

  

S 734
CORRIDOR®

glorin

w³aœciwoœci:
Dyspersja do zabezpieczania pod³óg o powierzchni 
zamkniêtej, odpornych na dzia³anie wody (PCV, 
linoleum, kauczuk). Szczególnie zalecana do stosowania 
w szpitalach ze wzglêdu na odpornoœæ na œrodki dezyn-
fekuj¹ce. W³aœciwoœci antypoœlizgowe i wype³niaj¹ce, 
dobra rozlewnoœæ, mo¿liwoœæ polerowania. 

S 735
CORRIDOR®

crystal

w³aœciwoœci:
Uniwersalna, wielofunkcyjna dyspersja do konserwacji 
pod³óg o powierzchni zamkniêtej, odpornych na 
dzia³anie wody (PCV, linoleum, parkiet). W³aœciwoœci 
antypoœlizgowe i wype³niaj¹ce, dobra rozlewnoœæ, 
mo¿liwoœæ polerowania metod¹ natryskow¹. Œrodek 
myj¹co-pielêgnuj¹cy, nadaj¹cy wysoki po³ysk. 

wartoœæ pH: 8.5 – 9
dozowanie:
bez rozcieñczania (nak³adaæ 2-3 cienkie warstwy,
pozostawiæ ka¿d¹ z osobna do wyschniêcia)
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 8.8 - 9
dozowanie:
bez rozcieñczania (nak³adaæ 2-3 cienkie warstwy,
pozostawiæ ka¿d¹ z osobna do wyschniêcia)
metoda natryskowa 1:1 z wod¹
pielêgnacja:100 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

   

rozwi¹zania systemowe

CORRIDOR®

rozwi¹zania systemowerozwi¹zania systemowe¹ yrozwi¹zania systemowe
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S 737
CORRIDOR®

matt

w³aœciwoœci:
Matowa dyspersja do zabezpieczania posadzek 
pod³ogowych odpornych na dzia³anie wody, które mo¿na 
pokrywaæ warstwami ochronnymi. Szczególnie zalecana 
do PCV, linoleum i kauczuku. Idealne rozwi¹zanie do 
obiektów ochrony zdrowia takich jak domy opieki 
spo³ecznej, szpitale, przychodnie. Nadaje jedwabisty, 
matowy po³ysk.  W³aœciwoœci antypoœlizgowe, odpornoœæ 
na  œrodki dezynfekuj¹ce.

S 740
CORRIDOR®

brilliant

w³aœciwoœci:
Dyspersja zabezpieczaj¹ca na bazie poliuretanów,  
zalecana do stosowania w szpitalach, centrach 
handlowych i w przemyœle (PCV, linoleum, posadzki 
betonowe). Doskona³e w³aœciwoœci wype³niaj¹ce 
i antypoœlizgowe, odpornoœæ na alkohole i œrodki 
dezynfekuj¹ce. Nadaje wysoki po³ysk i zapewnia 
d³ugotrwa³¹ ochronê. 

wartoœæ pH: 9
dozowanie:
bez rozcieñczania (nak³adaæ 2-3 cienkie warstwy, 
pozostawiæ ka¿d¹ z osobna do wyschniêcia, wypole-
rowaæ najwczeœniej po 8 godzinach)
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 8.5 - 9
dozowanie:
bez rozcieñczania (nak³adaæ 2-3 cienkie warstwy,
pozostawiæ ka¿d¹ z osobna do wyschniêcia, 
wypolerowaæ najwczeœniej po 8 godzinach)
pojemnoœæ: 10 l

 

S 780
CORRIDOR®

daily

w³aœciwoœci:
Wielofunkcyjny, nadaj¹cy wysoki po³ysk œrodek myj¹co- 
pielêgnacyjny na bazie polimerów rozpuszczalnych 
w wodzie do wodoodpornych nawierzchni. W szczególno-
œci zalecany do pomieszczeñ sportowych, do PCV, 
linoleum, nie lakierowanego parkietu oraz wyrobów 
betonowych. Mo¿liwoœæ zastosowania z szorowark¹ 
lub polerk¹. Dzia³anie antypoœlizgowe, wysoki efekt 
pielêgnacyjny. Zapobiega powstawaniu œladów po 
butach i odk³adaniu siê brudu.  Spe³nia wymogi normy  
FMPA DIN 18032/2.  

wartoœæ pH: 8 – 9
dozowanie: warstwa ochronna: 500 - 1000 ml/10 l
zimnej wody, wypolerowaæ
pielêgnacja: 50 ml/10 l wody
czyszczenie metod¹ spray: 300 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 ml/10 l wody
automat: 100 ml/10 l wody
metoda natryskowa 1:3 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l ,10 l, 200 l

    

rozwi¹zania systemowe

CORRIDOR®
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rozwi¹zania systemowe

EROL®

G 481
Blitz-Citro

w³aœciwoœci:
Uniwersalny œrodek czyszcz¹cy o neutralnych pH na bazie 
alkoholu o zapachu cytrynowym. Usuwa œlady po o³ówku, 
mazakach, kalce, nie pozostawia smug, szybko wysycha. 
Stosowany do codziennej pielêgnacji zabezpieczonych 
nawierzchni drewnianych, z tworzyw sztucznych, 
mosi¹dzu i miedzi. Produkt jest dobrze tolerowany przez 
skórê, ³agodnie dzia³a na nawierzchniê. 

G 482
Blitz-Orange

w³aœciwoœci:
Uniwersalny œrodek czyszcz¹cy o neutralnych pH na bazie 
alkoholu o zapachu pomarañczy. Usuwa œlady po o³ówku, 
mazakach, kalce, nie pozostawia smug, szybko wysycha. 
Stosowany do codziennej pielêgnacji zabezpieczonych 
nawierzchni drewnianych, z tworzyw sztucznych, 
mosi¹dzu i miedzi. Produkt jest dobrze tolerowany przez 
skórê, ³agodnie dzia³a na nawierzchniê. 

wartoœæ pH: 6.8 – 7.2
dozowanie: 50 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 40 ml ,1 l, 10 l, 200 l

wartoœæ pH: 6.8 – 7.2
dozowanie: 50 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

   

G 490
EROL®

w³aœciwoœci:
Niezwykle skuteczny alkaliczny œrodek czyszcz¹cy do 
drobnoziarnistych i mikroporowatych p³ytek kamion-
kowych (np. gres) i antypoœlizgowych, g³êboko wnikaj¹cy 
w pory i rozpuszczaj¹cy tkwi¹ce tam zabrudzenia. Nie 
pozostawia smug, niskopieni¹cy, posiada zdolnoœæ do 
jednorodnego mieszania siê z tward¹ wod¹. Razem 
z kwaœnym œrodkiem czyszcz¹cym G 491 EROLcid® 
w systemie zapewnia perfekcyjny efekt czyszcz¹cy. Ujêty 
na liœcie RK.

G 491
EROLcid®

w³aœciwoœci:
Œrodek czyszcz¹cy na bazie kwasu fosforowego do 
czyszczenia nawierzchni mikroporowatych odpornych na 
dzia³anie kwasów. Szczególnie odpowiedni do kamionki 
i p³ytek antypoœlizgowych. Rozpuszcza rdzê, naloty 
cementu i wapnia. Intensywne, samorzutne dzia³anie 
czyszcz¹ce. Razem z alkalicznym specjalistycznym 
œrodkiem czyszcz¹cym G 490 EROL® w systemie zapewnia 
perfekcyjny efekt czyszcz¹cy.  Ujêty na liœcie RK. 

wartoœæ pH: 12 – 13
dozowanie:
pielêgnacja: 50 - 100 ml/10 l wody
automat: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 - 1000 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne: 1 -3 l/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l, 200 l (przy zakupie min.4 szt.)

wartoœæ pH: 0.5 – 1
dozowanie:
pielêgnacja: 100 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne: 1 l/10 l wody
szorowarka: 200 ml - 1 l/10 l wody
automat: 200 – 500 ml/10 wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l, 200 l (przy zakupie min.4 szt.)

    

G 500
O-Tens

w³aœciwoœci:
Œrodek czyszcz¹cy na bazie cytrynianu nie zawie-
raj¹cy œrodków powierzchniowo czynnych. Idealny 
do pielêgnacji posadzek tekstylnych lub mebli 
tapicerowanych. Odpowiedni tak¿e do czyszczenia 
p³ytek kamionkowych, œcian i sufitów. 

wartoœæ pH: 10 – 10.5
dozowanie:
mycie rêczne: 20 – 100 ml/10 l wody
automat: 100 - 2000 ml/10 l zimnej wody
bonet bawe³niany: 100 - 1000 ml/10 l wody
czyszczenie ekstrakcyjne/czyszczenie tapicerki:
200 - 1000 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

     

o ¹ a a syste o eo w ¹ a a syste owe
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G 210
Suwi-Glanz

w³aœciwoœci:
Œrodek myj¹co-pielêgnuj¹cy na bazie polimerów 
i wosków nie rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony 
do pielêgnacji i zabezpieczania posadzek pod³ogowych 
³ugowanych i odpornych na dzia³anie wody. Szczególnie 
zalecany do nie lakierowanego parkietu, marmuru, 
wyrobów betonowych o obrobionej powierzchni, 
klinkieru, lastryko. Dzia³anie antypoœlizgowe, mo¿liwoœæ 
polerowania. Nadaje wysoki po³ysk.

G 235
Unibuz

w³aœciwoœci:
Uniwersalny œrodek myj¹co-pielêgnuj¹cy zawieraj¹- 
cy polimery rozpuszczalne w wodzie, przeznaczony 
do pielêgnacji posadzek pod³ogowych odpornych na 
dzia³anie wody. Szczególnie zalecany do PCV, linoleum, 
kauczuku, granitu, marmuru, wyrobów betonowych 
o obrobionej powierzchni. Produkt szybkoschn¹cy, 
niskopieni¹cy, o wyraŸnym dzia³aniu antypoœlizgowym. 
Nie pozostawia smug, nie nawarstwia siê, nadaje lekko 
matowy po³ysk. 

wartoœæ pH: 8 – 9
dozowanie:
warstwy ochronne: 1:1 z wod¹
mycie rêczne: 50 ml/10 l wody
metoda natryskowa: 1:1 - 1:3 z wod¹
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 6.5 – 7.5
dozowanie: mycie rêczne: 50 ml/10 l wody
automat: 100-150 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l , 10 l, 200l

  

G 240
Seifenreiniger

w³aœciwoœci:
Uniwersalny œrodek pielêgnuj¹co-czyszcz¹cy na bazie 
myd³a, polerowalny, o dzia³aniu antystatycznym i anty-
poœlizgowym, nadaje satynowy po³ysk. Zalecany do 
czyszczenia kamieni (marmur, klinkier, lastryko), do 
PCV, kauczuku oraz posadzek odprowadzaj¹cych ³adunki 
elektryczne.

G 270
Laminat-
reiniger

w³aœciwoœci:
Œrodek na bazie alkoholu do czyszczenia nawierzchni 
laminowanych, paneli pod³ogowych, lakierowanego 
parkietu oraz posadzek ceramicznych i wypolerowanych 
na wysoki po³ysk parkietów z kamienia naturalnego. 
Produkt o neutralnym pH, nie pozostawiaj¹cy smug, 
nie nawarstwiaj¹cy siê, szybko schn¹cy, niskopieni¹cy. 
Dzia³anie antypoœlizgowe, nadaje po³ysk. 

wartoœæ pH: 10 – 11
dozowanie:
mycie rêczne: 50 ml/10 l wody
automat: 100 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 7.5 – 8
dozowanie:
mycie rêczne na wilgotno: 50 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

   

G 592
BUDENAT®
fill

w³aœciwoœci:
Specjalistyczny œrodek do codziennego mycia oraz 
pielêgnacji zabezpieczonych i odpornych na dzia³anie 
wody posadzek pod³ogowych. Idealny do PCV, kauczuku 
i linoleum. Stworzony specjalnie jako uzupe³niacz 
substancji czynnych w antybakteryjnej pow³oce G 590 
BUDENAT® save stosowanej w obiektach o zaostrzonych 
rygorach higienicznych np. w szpitalach, klinikach, 
praktykach lekarskich, domach opieki spo³ecznej, 
szko³achlub przedszkolach. Produkt o dobrej rozlewnoœci, 
nie pozostawiaj¹cy smug, nab³yszczaj¹cy czyszczon¹ 
powierzchniê.

G 614
BUZ®MATIC
fast

w³aœciwoœci:
Œrodek czyszcz¹cy stosowany w automatach o wysokim 
odczynie zasadowym do pielêgnacji i intensywnego 
czyszczenia utwardzanych posadzek pod³ogowych 
odpornych na dzia³anie wody i zasad takich jak PCV, 
kamieñ (nie polerowany), klinkier, p³ytki gliniane. 
Stosowany w automatach myj¹cych. Rozpuszcza 
zabrudzenia olejowo-t³uszczowe. Proces wysychania 
roztworu czyszcz¹cego na posadzce pod³ogowej jest 
o 30% szybszy ni¿ w przypadku tradycyjnych œrodków 
stosowanych w automatach myj¹cych. Dziêki temu 
niebezpieczeñstwo poœlizgu zredukowane jest do 
minimum. Spe³nia wymogi normy Ö-Norm B 5105 i jest 
odpowiedni do obszarów wyposa¿onych w separatory 
ropopochodne ze wzglêdu na niezak³ócanie dzia³ania 
tych urz¹dzeñ. Produkt niskopieni¹cy, o przyjemnym 
zapachu. 

wartoœæ pH: 7.5 – 8
dozowanie:
mycie bie¿¹ce: 50 ml/10 l wody
automat czyszcz¹cy: 100 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 5 l

wartoœæ pH: 13.5 - 14
dozowanie: pielêgnacja: 150 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 250 - 500 ml/10 l wody
automat: 100 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 10 l

 

posadzki pod³ogowe

pielêgnacja

posadzki pod³ogowep p gp p gp p g

Produkty BUDENAT® dostêpne w sprzeda¿y po uzyskaniu certyfikatów.
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G 616
BUZ®MATIC
step

w³aœciwoœci:
Œrodek do czyszczenia schodów ruchomych o szybkim 
i intensywnym dzia³aniu. Bardzo dobra przyczepnoœæ 
produktu zmniejsza niebezpieczeñstwo kapania i wycie-
kania roztworu roboczego. Skutecznie rozpuszcza brud, 
zw³aszcza zabrudzenia olejowo- t³uszczowe zachowuj¹c 
³agodne dzia³anie na czyszczon¹ nawierzchniê. 
Stosowany z maszynami przeznaczonymi do mycia 
schodów ruchomych.

HC 20
Garuda

w³aœciwoœci:
Nadaj¹cy po³ysk superkoncentrat na bazie polimerów 
rozpuszczalnych w wodzie do mycia i pielêgnacji 
posadzek odpornych na dzia³anie wody (PCV, kauczuk, 
linoleum, nie lakierowany parkiet i wyroby betonowe 
o obrobionej powierzchni). Zalecany do pod³óg spor-
towych. Spe³nia wymogi normy DIN 18032. Dzia³anie 
antypoœlizgowe oraz antystatyczne. Nie pozostawia 
smug, nie nawarstwia siê, jest niskopieni¹cy. 

wartoœæ pH: 8 - 9
dozowanie:
metoda szczotka-odessanie: 1-2 l /10 l wody
czyszczenie maszynowe: 1:1 do 1:2 z wod¹ – natrysk
w celu rozpuszczenia brudu + czyszczenie automatem
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 8.2 – 9.2
dozowanie:
warstwa ochronna: 100 ml/10 l wody
pielêgnacja: 10 - 20 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 100 ml/10 l wody
metoda natryskowa: 1:10 z wod¹
automat: 40 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

   

HC 43
Intensiv-
reiniger

w³aœciwoœci:
Alkaliczny superkoncentrat do pielêgnacji i intensyw-
nego czyszczenia mocno zabrudzonych, odpornych na 
dzia³anie wody materia³ów i posadzek pod³ogowych. 
Idealny do sprz¹tania po remontach. Odpowiedni 
do pod³óg sportowych. Intensywne dzia³anie wobec 
zabrudzeñ olejowo-t³uszczowych, nie niszczy nawierz-
chni. Zapobiega szybkiemu ponownemu osadzaniu 
siê brudu. Niskopieni¹cy, jest dobrze tolerowany przez 
skórê, posiada przyjemny zapach. Spe³nia wymogi normy 
DIN 18032. 

S 780
CORRIDOR®
daily

w³aœciwoœci:
Wielofunkcyjny, nadaj¹cy wysoki po³ysk œrodek myj¹co-
pielêgnacyjny na bazie polimerów rozpuszczalnych 
w wodzie do wodoodpornych nawierzchni, w szczególnoœci 
zalecany do pomieszczeñ sportowych, do PCV, linoleum, 
nie lakierowanego parkietu oraz wyrobów betonowych. 
Mo¿liwoœæ zastosowania z szorowark¹ lub polerk¹. 
Dzia³anie antypoœlizgowe, wysoki efekt pielêgnacyjny. 
Zapobiega powstawaniu œladów po butach i odk³adaniu 
siê brudu.  Spe³nia wymogi normy FMPA DIN 18032/2. 

wartoœæ pH: 9.5 – 10.5
dozowanie: pielêgnacja: 10-20 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 20-40 ml/10 l wody
automat pielêgnacja: 20-40 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 60-80 ml/10 wody
czyszcz. wysokociœnieniowe: 1:20 do 1:50 z wod¹
szorowarka: 60 – 100 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 8 – 9
dozowanie: warstwa ochronna: 500 - 1000 ml/10 l
zimnej wody, wypolerowaæ
pielêgnacja: 50 ml/10 l wody
czyszczenie metod¹ spray: 300 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 ml/10 l wody
automat: 100 ml/10 l wody
metoda natryskowa 1:3 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l ,10 l, 200 l

        

T 201
Polybuz®
trendy

w³aœciwoœci:
Œrodek myj¹co-pielêgnuj¹cy na bazie alkoholu przezna-
czony do ka¿dego rodzaju wodoodpornej posadzki (np. 
lakierowanego parkietu, laminatów, granitu, pytek 
ceramicznych wzglêdnie p³ytek z kamionki szlachetnej). 
Produkt szybkoschn¹cy, niskopieni¹cy, wydajny, o bardzo 
œwie¿ym zapachu, nie pozostawia smug. Do zastosowania 
maszynowego. 

T 265
BUZ-MATCH®

trendy

w³aœciwoœci:
Œrodek o neutralnym pH stosowany w automatach 
myj¹cych do czyszczenia posadzek pod³ogowych 
odpornych na dzia³anie wody. Zalecany do pod³óg 
sportowych (spe³nia wymogi normy FMPA DIN 18032/2). 
Odpowiedni do granitu, marmuru, betonu, klinkieru 
i lastryko. Wysycha szybko i bez smug, nie nawarstwia 
siê, dzia³anie antypoœlizgowe.

wartoœæ pH: 5.5 – 6.5
dozowanie:
mycie rêczne: 50 ml/10 l wody
automat: 100-200 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 40 ml, 1 l , 10 l

wartoœæ pH: 7 - 8
dozowanie:
mycie rêczne: 100 ml/10 l wody
czyszczenie wstêpne: 1,5 l/10 l wody
automaty myj¹ce: 150 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

  

posadzki pod³ogowe

pielêgnacja
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PCV Kauczuk Linoleum
Parkiet / 
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nie ogranicza przewodnoœci pod³óg przewodz¹cych
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G 400
Parkett-
reiniger

w³aœciwoœci:
Œrodek do czyszczenia gruntownego na bazie rozpusz-
czalników, zalecany do nie lakierowanych oraz nie 
woskowanych pod³óg drewnianych i do nawierzchni 
pokrytych utwardzonym woskiem (linoleum, korek, 
parkiet) oraz do nie szkliwionych p³ytek klinkierowych 
i glinianych. Wydajny, wnikaj¹cy g³êboko w pory, o szyb-
kim dzia³aniu. 

G 424
Wachs- und 
Polymerlöser

w³aœciwoœci:
Wysokoalkaliczny œrodek do usuwania wosku i pow³ok 
polimerowych z posadzek pod³ogowych odpornych 
na dzia³anie wody i zasad takich jak PCV, kamieñ (nie 
polerowany), klinkier i p³ytki gliniane. Rozpuszcza 
uci¹¿liwe zabrudzenia oraz nawet ekstremalnie 
nawarstwione pow³oki ochronne. Krótki czas reakcji, 
zdolnoœæ do emulgowania. Produkt niskopieni¹cy, nie 
stwarzaj¹cy zagro¿enia poœlizgu, o wysokiej wydajnoœci.

wartoœæ pH: nie dotyczy
dozowanie: bez rozcieñczania
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 13.5 - 14
dozowanie: 1 - 3 l/10 l wody
pojemnoœæ: 10 l

      

G 426
Total extra

w³aœciwoœci:
Wysokoalkaliczny œrodek do czyszczenia gruntownego 
posadzek pod³ogowych odpornych na dzia³anie wody 
i zasad takich jak PCV, kamieñ (nie polerowany), klinkier 
i p³ytki gliniane. Rozpuszcza uci¹¿liwe zabrudzenia oraz 
nawet ekstremalnie nawarstwione pow³oki ochronne. 
Niskopieni¹cy, posiadaj¹cy przyjemny zapach, nie stwa-
rzaj¹cy zagro¿enia poœlizgu. 

G 462
BUZ® Limex

w³aœciwoœci:
Œrodek na bazie kwasu fosforowego usuwaj¹cy cement, 
beton, wapieñ i rdzê. Jest niskopieni¹cy. Idealny do 
czyszczenia po zakoñczonych pracach budowlanych, 
do czyszczenia intensywnego i gruntownego posadzek 
pod³ogowych i kafli odpornych na dzia³anie kwasów. 
Produkt o silnym i spontanicznym dzia³aniu czyszcz¹cym, 
bezzapachowy, ujêty na liœcie RK. 

wartoœæ pH: 13 – 13.5
dozowanie: 1 - 3 l/10 l wody
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 0.5 – 1
dozowanie: czyszczenie po pracach budowlanych:
1 l/10 l wody
automat: 250 – 500 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

     

HC 42
Grundreiniger

w³aœciwoœci:
Superkoncentrat do gruntownego czyszczenia niemal 
wszystkich powierzchni wra¿liwych na dzia³anie zasad. 
Szczególnie zalecany do linoleum, kauczuku i kamieni 
zawieraj¹cych wapieñ. Stosowany równie¿ do PCV, 
lakierowanego parkietu, asfaltu, kamieni sztucznych 
i naturalnych, klinkieru i p³ytek glinianych. £agodny dla 
powierzchni materia³u, intensywnie rozpuszcza stare 
pow³oki. Niskopieni¹cy, nie stwarzaj¹cy zagro¿enia 
poœlizgu, prosty w u¿yciu. 

S 707
CORRIDOR®

unic

w³aœciwoœci:
Œrodek do gruntownego mycia wodoodpornych, wra¿- 
liwych na dzia³anie zasad posadzek pod³ogowych, 
w szczególnoœci linoleum, kauczuku i kamieni 
wapniowych. Stosowany do PCV, asfaltu, kamieni 
naturalnych i sztucznych, klinkieru oraz p³ytek 
glinianych. Produkt bezpieczny dla czyszczonej 
nawierzchni, wybitna skutecznoœæ rozpuszczania starych 
pow³ok ochronnych. Krótki czas dzia³ania, produkt ³atwo 
usuwalny po czyszczeniu. 

wartoœæ pH: 10.2 – 10.8
dozowanie: 1 l/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l

wartoœæ pH: 10
dozowanie: 1 – 3 l/10 l zimnej wody
pojemnoœæ: 10 l

     

posadzki pod³ogowe

gruntowne

posadzki pod³ogowep p gp p gposadzki pod³ogowe
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posadzki pod³ogowe

S 711
CORRIDOR®

dryex

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia œrodek w sprayu o neutralnym pH 
do czyszczenia na sucho. Mo¿liwoœæ zastosowania 
punktowego, œrodek wydajny, niskopieni¹cy, szybko 
rozpuszczaj¹cy stare zabrudzenia, prosty w u¿yciu. 
Zalecany do linoleum, kauczuku, lakierowanego parkietu, 
PCV, kamienia naturalnego i sztucznego, klinkieru 
i p³ytek glinianych. Idealny do czyszczenia pod³óg 
dystansowych. Usuwa wierzchni¹ warstwê ochronnej 
pow³oki polimerowej.

wartoœæ pH: 7
dozowanie: bezpoœrednio z pojemnika
pojemnoœæ: 1 l

  

posadzki pod³ogowe

gruntowne

Pod³ogi sporto-
we odporne na 
dzie³anie wody
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G 424 
Wachs- und Polymerlöser

Usuwa nawet ekstremalnie nawar-
stwione stare pow³oki ochronne.

 G 426 
Total extra

Usuwa nawet ekstremalnie nawar-
stwione stare pow³oki ochronne.

HC 42
Grundreiniger

Ekonomiczne dozowanie:
1 litr/10 litrów wody.

S 707
CORRIDOR® unic

Wybitna si³a rozpuszczania brudu, 
delikatnoœæ dla materia³u.

S 711
CORRIDOR® dryex

Czyszczenie gruntowne  na sucho.
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G 103
Metallic star,
schwarz

w³aœciwoœci:
Bogata w tworzywa sztuczne, zabarwiona na czarno 
dyspersja do gruntowania ciemnych, wodoodpornych 
nawierzchni (PCV, kamieñ, asfalt, beton). Dzia³anie 
antypoœlizgowe, dobre w³aœciwoœci wype³niaj¹ce, 
odpornoœæ tak¿e w przypadku wysokiej eksploatacji. 
Nadaje wysoki po³ysk. 

G 145
Sunglorin

w³aœciwoœci:
Woskowo-polimerowa dyspersja nadaj¹ca wysoki po- 
³ysk, z mo¿liwoœci¹ polerowania, stosowana do gumy, 
linoleum, asfaltu i lakierowanych parkietów. £atwa do 
usuniêcia, polerowalna, o przyjemnym zapachu oraz 
dzia³aniu antypoœlizgowym. Stosowana tak¿e jako 
œrodek pielêgnacyjny.

wartoœæ pH: 8.5
dozowanie: bez rozcieñczania, 2-3 warstwy, na
koniec nanieœæ warstwê bezbarwnej dyspersji
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 8.5 – 9.2
dozowanie: warstwa ochronna: bez rozcieñczania
2-3 warstwy
pielêgnacja: na nawierzchniach lakierowanych:
100 - 150 ml/10 l wody
na nawierzchniach nie lakierowanych:
150 - 200 ml/10 l wody
pojemnoœæ:  1l, 10 l

    

G 320
Buzilin,
geruchlos

w³aœciwoœci:
Bezzapachowy, twardy wosk szlachetny do nie lakiero-
wanych pod³óg drewnianych oraz surowych, posadzek 
pokrytych twardym woskiem (np. linoleum, korek, parkiet, 
nie szkliwione p³yty klinkierowe i p³ytki pod³ogowe). 
Czyœci i pielêgnuje, nadaje jedwabny po³ysk. Œrodek 
o dzia³aniu antypoœlizgowym, o dobrej odpornoœci.

G 590
BUDENAT®
save

w³aœciwoœci:
Antybakteryjna pow³oka ochronna do zabezpieczania 
pod³óg odpornych na dzia³anie wody, które mo¿na 
pokrywaæ filmem ochronnym. Szczególnie zalecana do 
obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych np. 
do szpitali, klinik, praktyk lekarskich, domów opieki 
spo³ecznej, szkó³ lub przedszkoli. Stosowana na PCV, 
kauczuku, zagruntowanym linoleum. Istotne  dzia³anie 
antybakteryjne i wirusostatyczne. Poprzez innowacyjny 
system zapasów substancji czynnych o dzia³aniu 
dezynfekuj¹cym  produkt zamyka niebezpieczne luki 
higieniczne powsta³e pomiêdzy kolejnymi dezynfekcjami. 
Zapas ten mo¿e byæ skutecznie uzupe³niany poprzez 
produkt G 592 BUDENAT fill.

wartoœæ pH: nie dotyczy
dozowanie: bez rozcieñczania
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 9
dozowanie:
Bez rozcieñczania, na³o¿yæ 2-3 cienkie warstwy, przy 
czym nale¿y zwróciæ uwagê aby pierwotna warstwa 
wysch³a zanim zostanie na³o¿ona kolejna.
pojemnoœæ: 5 l

   

S 720
CORRIDOR®

basic

w³aœciwoœci:
Wype³niacz porów oraz œrodek do gruntowania 
nawierzchni (np. linoleum, cement, beton, magnezyt, 
piaskowiec). Idealny do wszystkich starych i uszko-
dzonych ch³onnych posadzek pod³ogowych. Gruntowanie 
sta³e, niemo¿liwe do usuniêcia œrodkami chemicznymi 
(odpornoœæ na alkohol i œrodki dezynfekuj¹ce). Produkt 
u³atwia póŸniejsz¹ codzienn¹ pielêgnacjê, pog³êbia 
kolor, uniemo¿liwia osadzanie siê brudu w porach. 

S 733
CORRIDOR®

speed

w³aœciwoœci:
Dyspersja do zabezpieczenia posadzek pod³ogowych 
odpornych na dzia³anie wody, które mo¿na pokrywaæ 
warstw¹ ochronn¹. Szczególnie zalecany do PCV i za-
gruntowanego linoleum. W³aœciwoœci antypoœlizgowe 
i wype³niaj¹ce, dobra rozlewnoœæ, odpornoœæ na dzia³ania 
mechaniczne. Œrodek nadaje wysoki po³ysk. 

wartoœæ pH: 7-8
dozowanie: bezpoœrednio z pojemnika
ch³onne posadzki: pierwsza warstwa: 1: 1 z zimn¹
wod¹, kolejne warstwy bez rozcieñczania
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 8- 9
dozowanie:
bez rozcieñczania (nak³adaæ 2-3 cienkie warstwy,
pozostawiæ ka¿d¹ z osobna do wyschniêcia)
pielêgnacja: 100 – 200 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 10 l

    

ochronne

posadzki pod³ogowep p gp p g

Produkty BUDENAT® dostêpne w sprzeda¿y po uzyskaniu certyfikatów.
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S 734
CORRIDOR®

glorin

w³aœciwoœci:
Dyspersja do zabezpieczania pod³óg o powierzchni 
zamkniêtej, odpornych na dzia³anie wody (PCV, linoleum, 
kauczuk). Szczególnie zalecana do stosowania w szpita-
lach ze wzglêdu na odpornoœæ na œrodki dezynfekuj¹ce. 
W³aœciwoœci antypoœlizgowe i wype³niaj¹ce, dobra 
rozlewnoœæ, mo¿liwoœæ polerowania. 

S 735
CORRIDOR®

crystal

w³aœciwoœci:
Uniwersalna, wielofunkcyjna dyspersja do konserwacji 
pod³óg o powierzchni zamkniêtej, odpornych na 
dzia³anie wody (PCV, linoleum, parkiet). W³aœciwoœci 
antypoœlizgowe i wype³niaj¹ce, dobra rozlewnoœæ, 
mo¿liwoœæ polerowania metod¹ natryskow¹. Œrodek 
myj¹co-pielêgnuj¹cy, nadaj¹cy wysoki po³ysk.

wartoœæ pH: 8.5 - 9
dozowanie:
bez rozcieñczania (nak³adaæ 2-3 cienkie warstwy,
pozostawiæ ka¿d¹ z osobna do wyschniêcia)
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 8.8 - 9
dozowanie:
bez rozcieñczania (nak³adaæ 2-3 cienkie warstwy,
pozostawiæ ka¿d¹ z osobna do wyschniêcia)
metoda natryskowa 1:1 z wod¹
pielêgnacja: 100 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

     

S 737
CORRIDOR®

matt

w³aœciwoœci:
Matowa dyspersja do zabezpieczania posadzek pod³ogo-
wych odpornych na dzia³anie wody, które mo¿na 
pokrywaæ warstwami ochronnymi. Szczególnie zalecana 
do PCV, linoleum i kauczuku. Idealne rozwi¹zanie do 
obiektów  ochrony zdrowia takich jak domy opieki 
spo³ecznej, szpitale, przychodnie. Nadaje jedwabny, 
matowy po³ysk.  W³aœciwoœci antypoœlizgowe, odpornoœæ 
na œrodki dezynfekuj¹ce.  

S 740
CORRIDOR®

brilliant

w³aœciwoœci:
Dyspersja zabezpieczaj¹ca na bazie poliuretanów,  
zalecana do stosowania w szpitalach, centrach 
handlowych i w przemyœle (PCV, linoleum, posadzki 
betonowe). Doskona³e w³aœciwoœci wype³niaj¹ce 
i antypoœlizgowe, odpornoœæ na alkohole i œrodki 
dezynfekuj¹ce. Nadaje wysoki po³ysk i zapewnia 
d³ugotrwa³¹ ochronê.

wartoœæ pH: 9
dozowanie:
bez rozcieñczania (nak³adaæ 2-3 cienkie warstwy,
pozostawiæ ka¿d¹ z osobna do wyschniêcia, 
wypolerowaæ najwczeœniej po 8 godzinach)
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 8.5 - 9
dozowanie:
bez rozcieñczania (nak³adaæ 2-3 cienkie warstwy,
pozostawiæ ka¿d¹ z osobna do wyschniêcia, 
wypolerowaæ najwczeœniej po 8 godzinach)
pojemnoœæ: 10 l

 

ochronne

posadzki pod³ogowe

Pod³ogi
sportowe od-
porne na wodê

PCV Kauczuk Linoleum Zagruntowa-
ne linoleum

Kamienie 
naturalne 
i sztuczne

Odpornoœæ 
na œrodki 
dezynfeku- 
j¹ce

Tak¿e do 
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dziennego
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G 103 Metallic star, 
schwarz

Czarna zawiesina ochron-
na do konserwacji asfaltu, 
betonu itp.

G 145 Sunglorin®

G 590 BUDENAT® save O dzia³aniu 
dezynfekuj¹cym.

S 730 CORRIDOR® gloss

S 733 CORRIDOR® speed Proste i szybkie zasto-
sowanie.

S 734 CORRIDOR® glorin

S 735 CORRIDOR® crystal

S 737 CORRIDOR® matt Matowa dyspersja.

posadzki pod³ogoweposad k pod³ogo ep p gposad k pod³ogowe
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C 100
BUZ®X COAT

w³aœciwoœci:
P³ynna, œcieralna pow³oka pokrywaj¹ca nawierzchniê 
na bazie technicznie zaawansowanej technologii 
polimerowej (nanotechnologia). Produkt o dzia³aniu 
impregnuj¹cym, zapobiega osiadaniu brudu i u³atwia 
skraplanie siê wody (efekt easy-to-clean). Stosowany 
na nawierzchniach ze szk³a (np. okna, œciany ze szk³a), 
ceramiki (np. umywalki, kafelki), emalii (wanny, brodziki 
w prysznicach) oraz z tworzywa sztucznego (np. 
meble ogrodowe). Produkt ³atwy w u¿yciu, ca³kowicie 
przeŸroczysty, odporny na oddzia³ywanie mechaniczne 
podczas codziennej pielêgnacji zaimpregnowanej 
nawierzchni. 

G 430
Multi-Clean

w³aœciwoœci:
Alkaliczny œrodek czyszcz¹cy ogólnego zastosowania do 
codziennej pielêgnacji oraz intensywnego czyszczenia 
nawierzchni, materia³ów i posadzek pod³ogowych 
odpornych na dzia³anie wody i zasad, np. tworzywa 
sztucznego, drzwi, szyb, p³ytek. Usuwa resztki t³uszczu 
i olejów. Rozpuszcza silne zabrudzenia, jest niskopieni¹cy 
i wydajny, stosowany w automatach myj¹cych, o przy-
jemnym zapachu. 

wartoœæ pH: nie dotyczy
dozowanie: bez rozcieñczania
pojemnoœæ: 500 ml

wartoœæ pH: 12 - 13
dozowanie:
czyszczenie rêczne: 50 - 100 ml/10 l wody
automat myj¹cy: 200 - 300 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

   

G 433
Aktiv

w³aœciwoœci:
Uniwersalny œrodek do intensywnego czyszczenia 
i pielêgnacji wiêkszoœci posadzek i nawierzchni 
wodoodpornych (ramy okienne drzwi, grzejniki, 
nawierzchnie z tworzywa sztucznego lub ze szk³a, 
pod³ogi kamienne, z tworzywa sztucznego, p³ytki). 
Doskonale usuwa zabrudzenia olejowe i t³uszczowe, jest 
bardzo wydajny i delikatny dla czyszczonej nawierzchni, 
posiada przyjemny zapach. 

G 481
Blitz-Citro

w³aœciwoœci:
Uniwersalny œrodek czyszcz¹cy o neutralnych pH na bazie 
alkoholu o zapachu cytrynowym. Usuwa œlady po o³ówku, 
mazakach, kalce, nie pozostawia smug, szybko wysycha. 
Stosowany do codziennej pielêgnacji zabezpieczonych 
nawierzchni drewnianych, z tworzyw sztucznych, 
mosi¹dzu i miedzi. Produkt jest dobrze tolerowany przez 
skórê, ³agodnie dzia³a na nawierzchniê.

wartoœæ pH: 10 – 10.5
dozowanie:
lekkie zabrudzenie: 20/ 10 l wody
mocne zabrudzenie: 50 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 150-200 ml/10 l wody
automat: 50 – 100 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 6.8 – 7.2
dozowanie: 50 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 40 ml ,1 l, 10 l, 200 l

     

G 482
Blitz-Orange

w³aœciwoœci:
Uniwersalny œrodek czyszcz¹cy o neutralnych pH na bazie 
alkoholu o zapachu pomarañczy. Usuwa œlady po o³ówku, 
mazakach, kalce, nie pozostawia smug, szybko wysycha. 
Stosowany do codziennej pielêgnacji zabezpieczonych 
nawierzchni drewnianych, z tworzyw sztucznych, mosi¹-
dzu i miedzi. Produkt jest dobrze tolerowany przez skórê, 
³agodnie dzia³a na nawierzchniê.

G 500
O-Tens

w³aœciwoœci:
Œrodek czyszcz¹cy na bazie cytrynianu nie zawie-
raj¹cy œrodków powierzchniowo czynnych. Idealny 
do pielêgnacji posadzek tekstylnych lub mebli 
tapicerowanych. Odpowiedni tak¿e do czyszczenia 
p³ytek kamionkowych, œcian i sufitów. 

wartoœæ pH: 6.8 – 7.2
dozowanie: 50 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 10 – 10.5
dozowanie:
mycie rêczne: 20 – 100 ml/10 l wody
automat:100 - 2000 ml/10 l zimnej wody
bonet bawe³niany: 100 - 1000 ml/10 l wody
czyszczenie ekstrakcyjne/czyszczenie tapicerki:
200 - 1000 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

       

nawierzchni

nawierzchnienawierzchnieaw e c eeaw e c e
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G 505
Metapol

w³aœciwoœci:
Politura do metali o wysokiej lepkoœci, nie zawiera-
j¹ca kwasów, o ³agodnym dzia³aniu na nawierzchniê. 
Œrodek zalecany szczególnie do stali nierdzewnej, 
niklu, mosi¹dzu, br¹zu, miedzi, chromu, aluminium oraz 
do aluminium eloksalowanego. Idealny do tworzywa 
sztucznego, szk³a, ceramiki oraz p³yt kuchenek 
elektrycznych. Stosowany w przemyœle spo¿ywczym. 
Jednoczeœnie czyœci i pielêgnuje, nadaje wysoki po³ysk, 
usuwa naloty wapienne, doskonale rozpuszcza t³uszcz 
oraz olej. 

G 507
BUZ® metasoft

w³aœciwoœci:
Œrodek czyszcz¹cy do stali szlachetnej pozostawiaj¹cy 
pow³okê ochronn¹ o wysokim po³ysku (efekt skraplania), 
bardzo skutecznie usuwa zabrudzenia, plamy t³uszczowe, 
rdzê oraz naloty z nawierzchni ze stali szlachetnej oraz 
innych nawierzchni odpornych na dzia³anie kwasów. 

wartoœæ pH: 9-10
dozowanie: bez rozcieñczania
pojemnoœæ: 500 ml

wartoœæ pH: 3.0
dozowanie: bez rozcieñczania
pojemnoœæ: 500 ml

 

G 515
RESOClean 

w³aœciwoœci:
Uniwersalny, gotowy do u¿ycia œrodek czyszcz¹cy 
w sprayu na bazie alkoholu. Do codziennej pielêgnacji 
nawierzchni odpornych na dzia³anie wody, np. tworzywa 
sztucznego, szk³a, chromu i lakierowanego drewna. 
Usuwa œlady po o³ówku, mazakach, d³ugopisie, kalce, 
nikotynie i kosmetykach do makija¿u oraz zabrudzenia 
t³uszczowe. Nie pozostawia smug, szybko wysycha, 
³agodny dla nawierzchni. Skuteczne dzia³anie, prosty 
w u¿yciu, o przyjemnym zapachu.

G 542
BUZ® finesse

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia, specjalistyczny œrodek do czyszczenia 
mebli o dzia³aniu antystatycznym. Odœwie¿a kolor mebli, 
chroni przed ponownym zabrudzeniem. Stosowany do 
drewna, tworzywa sztucznego, ceramiki, br¹zu, mosi¹dzu, 
miedzi i stali szlachetnej. Nadaje siê do pielêgnacji 
kokpitów samochodowych. Produkt odœwie¿a kolor, 
jednoczeœnie czyœci i konserwuje, chroni przed korozj¹. 

wartoœæ pH: 10.5
dozowanie: bez rozcieñczania
pojemnoœæ: 500 ml , 10 l

wartoœæ pH: nie dotyczy
dozowanie: bez rozcieñczania
pojemnoœæ: 300 ml

 

G 555
Clean up

w³aœciwoœci:
Specjalistyczny œrodek czyszcz¹cy w sprayu na bazie 
rozpuszczalników do wszystkich nawierzchni odpornych 
na dzia³anie rozpuszczalników (deski rozdzielcze, 
klawiatury, komputery, telefony, drzwi, stal szlachetna). 
Usuwa zabrudzenia po o³ówkach, wodoodpornych 
flamastrach, d³ugopisach, kalce, tuszach i tonerach. 
Dzia³anie antystatyczne, zastosowanie punktowe. 
Œrodek o silnym dzia³aniu, wydajny w u¿yciu. 

HC 43
Intensiv-
reiniger

w³aœciwoœci:
Alkaliczny superkoncentrat do pielêgnacji i intensyw-
nego czyszczenia mocno zabrudzonych, odpornych na 
dzia³anie wody materia³ów i posadzek pod³ogowych. 
Idealny do sprz¹tania po remontach. Odpowiedni do 
pod³óg sportowych. Spe³nia wymogi normy  FMPA DIN 
18032/2. Intensywne dzia³anie wobec zabrudzeñ 
olejowo – t³uszczowych, dla czyszczonej nawierzchni. 
Zapobiega szybkiemu ponownemu osadzaniu siê brudu. 
Niskopieni¹cy, dobrze tolerowany przez skórê, przyjemny 
zapach. 

wartoœæ pH: 10.5 – 11.5
dozowanie: bez rozcieñczania
pojemnoœæ: 500 ml

wartoœæ pH: 9.5 – 10.5
dozowanie: pielêgnacja: 10-20 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 20-40 ml/10 l wody
automat pielêgnacja: 20-40 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 60-80 ml/10 wody
czyszcz. wysokociœnieniowe: 1:20 do 1:50 z wod¹
szorowarka: 60 – 100 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

     

nawierzchni
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nawierzchni
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HC 56
Bondurin

w³aœciwoœci:
Ochronno-czyszcz¹cy superkoncentrat o neutralnym 
odczynie do delikatnych nawierzchni. Skuteczny 
wobec zabrudzeñ t³uszczowych, nie pozostawia smug. 
Nie niszczy nawierzchni, jest niskopieni¹cy i dobrze 
tolerowany przez skórê.

T 560
Vario-Clean
trendy

w³aœciwoœci:
Delikatny œrodek czyszcz¹co – pielêgnuj¹cy o odczynie 
neutralnym do delikatnych, odpornych na dzia³anie wody 
nawierzchni takich jak rezopal, meble, ramy okienne, 
tworzywo sztuczne, szk³o. Szczególnie zalecany do szk³a 
akrylowego i stali szlachetnej (np.windy). Usuwa plamy 
powsta³e z t³uszczu, jest delikatny dla nawierzchni 
i dobrze tolerowany przez skórê. Wysycha szybko, nie 
pozostawiaj¹c smug, ma bardzo przyjemny zapach.

wartoœæ pH: 6.5 – 7.5
dozowanie:
mycie rêczne: 10-20 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociœnieniowe: 1:5 do 1:10 z wod¹
automat: 20 – 40 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 6 – 7
dozowanie: 50 ml/10 l wody
mycie wysokociœnieniowe 1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

       

G 430
Multi-Clean

HC 43 Intensivreiniger

G 433 Aktiv

G 515 RESOClean

HC 56 Bondurin/T 560 Vario-Clean trendy

G 481 Blitz-Citro/G 482 Blitz-Orange

Piramida wzrostu si³y czyszcz¹cej
produktów do czyszczenia nawierzchni.
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G 522
Profiglass

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia œrodek do mycia szyb. Oczyszcza okna 
i lustra z zabrudzeñ wysychaj¹c szybko i bez pozostawiania 
smug. Stosowany tak¿e do mycia i pielêgnacji tworzywa 
sztucznego i szyb samochodowych. Usuwa zabrudzenia 
t³uszczowe i dziêki efektowi anti-soiling zapobiega zbyt 
wczesnemu osadzaniu siê brudu. Butelka z praktyczn¹ 
koñcówk¹ natryskow¹ umo¿liwiaj¹c¹ czyszczenie 
punktowe. Przyjemny, kwiatowy zapach. 

G 525
Buz®

windowMaster

w³aœciwoœci:
Koncentrat do czyszczenia szyb z efektem anty-
soiling do czyszczenia szyb, okien, ram, rezopalu i szyb 
samochodowych. Produkt dzia³a bardzo skutecznie, 
jest niskopieni¹cy, usuwa zabrudzenia po owadach. Nie 
pozostawia smug, szybko wysycha, wydajny w u¿yciu. 
Dziêki efektowi anti-soiling zapobiega ponownemu 
osadzaniu siê brudu, wysycha szybko nie pozostawiaj¹c 
smug. Nie u¿ywaæ do szk³a akrylowego!

wartoœæ pH: 7 - 8
dozowanie: bez rozcieñczania
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 6 – 7
dozowanie: 100 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

 

œrodki do szybœrodki do szybœrodki do szybœrodki do szybœrodki do szyb



w kierunku higieny: sanitariatyw kierunku higieny: g yg y sanitariatyysa ta aty
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G 452
Keim-Ex

w³aœciwoœci:
Delikatny œrodek do codziennej pielêgnacji wilgotnych 
pomieszczeñ takich jak p³ywalnie, sanitariaty, 
obiekty sportowe i fitness, przebieralnie, hotelowe 
wêz³y sanitarne. Szczególnie zalecany w obszarach 
wystêpowania miêkkiej wody, do czyszczenia nawierzchni 
emaliowanych i z aluminium oraz do czyszczenia posadzek 
z kamienia naturalnego (np. marmur, wapieñ muszlowy). 
Produkt o dzia³aniu grzybo- i bakteriobójczym, ujêty na 
liœcie RK. 

G 463
Bucasan®

Clear

w³aœciwoœci:
PrzeŸroczysty œrodek do czyszczenia i pielêgnacji 
sanitariatów na bazie kwasu amidosulfonowego. 
Koncentrat o dzia³aniu antybakteryjnym. Produkt 
utrudnia osadzanie siê brudu (efekt easy-to-clean), 
usuwa wapno, zabrudzenia i resztki myd³a, nie zabarwia 
powierzchni i fug. Stosowany na nawierzchniach 
typu: p³ytki (œcienne, pod³ogowe, kamionkowe i anty-
poœlizgowe), umywalki i WC, nawierzchnie chromowe i ze 
stali nierdzewnej.  Ujêty na liœcie RK. 

wartoœæ pH: 4.5 – 5.5
dozowanie: mycie rêczne: 200 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociœnieniowe: 1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 0.5 – 1
dozowanie: WC: bez rozcieñczania
sanitariaty/kamionka: 50 ml/10 l wody
szorowarka: 200 ml – 1l/10 l wody
wytwornica piany: 1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

      

G 467
Bucazid® S

w³aœciwoœci:
Œrodek do pielêgnacji sanitariatów na bazie kwasu 
amidosulfonowego o œwie¿ym zapachu trendy. Stoso-
wany do p³ytek, umywalek i WC, nawierzchni z chromu 
i stali nierdzewnej, nadaje po³ysk nie pozostawiaj¹c 
smug dziêki efektowi skraplania, rozpuszcza wapno, 
zabrudzenia oraz reszki myd³a.

G 587 
BUDENAT ®
azid

w³aœciwoœci:
Œrodek o mycia bie¿¹cego i dezynfekcji sanitariatów 
i pomieszczeñ wilgotnych. Stosowany na wszystkich 
nawierzchniach odpornych na dzia³anie kwasów 
np. pisuary, muszle WC, umywalki i p³ytki. Produkt 
szczególnie zalecany do obiektów o zaostrzonych 
rygorach higienicznych np. do szpitali, klinik, praktyk 
lekarskich, domów opieki spo³ecznej, szkó³ lub 
przedszkoli. Rozpuszcza  wapieñ, kamieñ urynowy, brud 
i resztki myd³a. Dzia³anie bakterio- i wirusobójcze. 
Zapewnia skuteczn¹ dezynfekcjê i rozpuszczanie 
wapienia w jedynym cyklu roboczym. Skutecznoœæ 
dzia³ania dezynfekcyjnego potwierdzona klinicznymi 
badaniami wg odnoœnych norm europejskich.

wartoœæ pH: 0.5 – 1
dozowanie: WC, pisuary: bez rozcieñczania
pomieszczenia wilgotne: 50 ml/10 l wody
szorowarka: 200 ml-1 l/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l , 10 l, 200 l

wartoœæ pH: 2
dozowanie:
WC, pisuary: bez rozcieñczania
Nawierzchnie w sanitariatach:  50 ml/10 l wody
Dezynfekcja: EN1276 0,5% / 5min.
  EN1650 0,5% / 15min.
  EN13697 2,0% / 5min.
Lanca pianotwórcza:  1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l, 5 l

      

HC 46 
Sanitärunter-
haltsreiniger

w³aœciwoœci:
Kwaœny superkoncentrat stosowany do codziennej 
pielêgnacji lub gruntownego czyszczenia wszystkich 
odpornych na dzia³anie kwasów materia³ów i nawie-
rzchni takich jak WC, umywalki, p³ytki. Produkt 
skutecznie usuwa kamieñ urynowy, rdzê, resztki myd³a. 
Rozpuszcza wapieñ i t³uste zabrudzenia, bezpieczny dla 
czyszczonego materia³u.

T 464
Bucasan® 

trendy

w³aœciwoœci:
Œrodek do czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu 
amidosulfonowego o œwie¿ym zapachu trendy. 
Stosowany do pielêgnacji wszystkich materia³ów i na-
wierzchni odpornych na dzia³anie kwasów, takich jak 
np. p³ytki, umywalki i WC, nawierzchnie z chromu i stali 
nierdzewnej, p³ytki œcienne i pod³ogowe. Nadaje po³ysk 
nie pozostawiaj¹c smug dziêki efektowi skraplania. 
Produkt rozpuszcza wapno, zabrudzenia oraz reszki 
myd³a. Koncentrat dzia³a antybakteryjne. Ujêty na liœcie 
RK. 

wartoœæ pH: 0.5
dozowanie:
mycie rêczne: pielêgnacja: 20 – 40 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne: 1:3 z wod¹
szorowarka: 40 - 80 ml/10 l wody
mycie pianowe: 1:5-1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l

wartoœæ pH: 0.5 – 1
dozowanie: WC, pisuary: bez rozcieñczania
obszary sanitarne/wilgotne: 50 ml/10 l wody
szorowarka: 200 ml - 1 l/10 l wody
lanca pianotwórcza 1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l, 10 l, 200 l

 t     

sanitariaty

pielêgnacja

Produkty BUDENAT® dostêpne w sprzeda¿y po uzyskaniu certyfikatów.
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G 460
BUCALEX®

w³aœciwoœci:
Œrodek do gruntownego czyszczenia sanitariatów na bazie 
kwasu fosforowego. Stosowany na wszystkich odpornych 
na dzia³anie kwasów materia³ach i nawierzchniach w 
pomieszczeniach wilgotnych. Szczególnie odpowiedni 
do porcelany sanitarnej, chromu i nawierzchni ze stali 
nierdzewnej. Rozpuszcza wapñ, kamieñ urynowy, usuwa 
równie¿ resztki myd³a i t³uszczu i brud. Koncentrat ma 
dzia³anie antybakteryjne. Nie zawiera kwasu solnego.  
Ujêty na liœcie RK.

G 461
BUZ®- 

Contracalc

w³aœciwoœci:
Œrodek odwapniaj¹cy na bazie kwasu fosforowego do 
gruntownego czyszczenia powierzchni w miejscach 
szybkiego powstawania nalotów wapiennych (p³ywalnie, 
sanitariaty, zak³ady przemys³u spo¿ywczego). 
Idealny do gruntownego czyszczenia nawierzchni 
ze stali nierdzewnej pokrytej nalotami wapiennymi. 
Doskona³y do czyszczenia intensywnego p³ytek 
kamionkowych i antypoœlizgowych. Odpowiedni do 
odwapniania urz¹dzeñ. Rozpuszcza wapieñ, cement, 
resztki betonu, rdzê, kamieñ kot³owy i resztki myd³a. 
Œrodek bezzapachowy, niskopieni¹cy, bardzo wydajny. 
Koncentrat o dzia³aniu antybakteryjnym.

wartoœæ pH: 0.2-1
dozowanie:
100 ml/10 l wody
szorowarka: 100 ml – 1 l/10 l wody
lanca pianotwórcza 1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 0.5 – 1
dozowanie:
mycie rêczne – pielêgnacja: 100 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne: 1l/10 l wody
szorowarka: 200 ml-1 l/10 l wody
czyszczenie wysokociœnieniowe: 1:5 do 1:10 z wod¹
wytwornica piany: 1:5 do 1:10 z wod¹
odwapnianie : 250 ml/1 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

      

G 465
WC-Reiniger

w³aœciwoœci:
Œrodek do czyszczenia WC zawieraj¹cy kwas solny. 
Charakteryzuje siê wysok¹ lepkoœci¹, rozpuszcza 
wapñ, rdzê, kamieñ urynowy i kot³owy. Stosowany do 
gruntownego czyszczenia gruntownego wszystkich 
odpornych na dzia³anie kwasu solnego muszli WC 
i pisuarów. Produkt wysoce skuteczny, sprawdza siê 
w najtrudniejszych przypadkach. Wnika w g³¹b i usuwa 
nawet uporczywe warstwy zabrudzeñ, lepkoœæ umo¿liwia 
dobr¹ przyczepnoœæ w WC i pisuarach i poprzez to d³ugi 
czas oddzia³ywania. 

wartoœæ pH: 0 – 0.5
dozowanie: 50 ml/10 l wody do postaci 
nierozcieñczonej
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

 

sanitariaty

gruntowne
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sanitariaty

pielêgnacja
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G 452 
Keim-Ex

Dzia³anie 
dezynfekuj¹ce

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

Dzia³anie 
dezynfekuj¹ce, 
specjalna kom-
binacja kwasów

HC 46
Sanitärunter-
haltsreiniger

Specjalna
kombinacja 
kwasów

T 464 
Bucasan® 
trendy

Efekt skraplania
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G 440
Perfekt

w³aœciwoœci:
Silnie dzia³aj¹cy alkaliczny œrodek czyszcz¹cy 
do nawierzchni odpornych na dzia³anie alkaliów, 
przeznaczony do czyszczenia nawierzchni w warsztatach, 
zak³adach przemys³owych, do renowacji po po¿arach, 
atestowany dla przemys³u spo¿ywczego. Produkt 
rozpuszcza silne zabrudzenia olejowo-t³uszczowe, jest 
niskopieni¹cy i wydajny, posiada przyjemny zapach, 
ulega biodegradacji. Odpowiedni do mycia maszynowego 
i pod wysokim ciœnieniem, ujêty na liœcie RK.

IR 30
INDUMASTER®

protect

w³aœciwoœci:
Przemys³owy œrodek czyszcz¹cy o delikatnym odczynie 
zasadowym z ochron¹ antykorozyjn¹ do czyszczenia 
odpornych na dzia³anie zasad materia³ów, nawierzchni 
i posadzek pod³ogowych w pomieszczeniach 
przemys³owych i warsztatach. Zalecany szczególnie do 
czyszczenia maszyn, plandek samochodów ciê¿arowych 
oraz karoserii. Rozpuszcza stare zabrudzenia olejowo-
t³uszczowe, oleje wiertnicze. Produkt wydajny, o przyje- 
mnym zapachu, skuteczny nawet przy zastosowaniu 
twardej wody. Stosowany w automatach wysokociœnie-
niowych np. do odt³uszczania przed malowaniem.

wartoœæ pH: 13-14
dozowanie:
mycie rêczne: 50 - 200 ml/10 l wody
automat: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociœnieniowe: od 1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l, 10 l, 200 l

wartoœæ pH: 10
dozowanie: mycie rêczne: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 - 1000 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociœnieniowe: 1:5 do 1:10 z wod¹
automat: 200 - 500 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 10 l

       

IR 40
INDUMASTER®

radical

w³aœciwoœci:
Alkaliczny œrodek czyszcz¹cy do zastosowania w prze-
myœle do czyszczenia odpornych na dzia³anie zasad 
materia³ów, nawierzchni i posadzek pod³ogowych 
w pomieszczeniach przemys³owych i warsztatach. Du¿a 
si³a rozpuszczania olejów i zabrudzenia t³uszczowe. 
Produkt wydajny, o przyjemnym zapachu, mo¿liwy do 
zastosowania w maszynach myj¹cych. Nie zak³óca 
dzia³ania separatorów t³uszczów i olejów zgodnie 
z norm¹ ÖNORM B5105. 

IR 42
INDUMASTER®

forte

w³aœciwoœci:
Intensywny œrodek czyszcz¹cy na bazie rozpuszczalników 
do pod³óg w obiektach sportowych i przemys³owych. 
Odpowiedni do stosowania na materia³ach i posadzkach 
pod³ogowych wra¿liwych na zasady i odpornych na dzia³a-
nie rozpuszczalników. Sprawdzone dzia³anie w czyszcze- 
niu hal sportowych i magazynów. Szczególnie zalecany 
do usuwania œladów po butach, gumy starej z podeszw 
butów i opon (np. samochodów, widlaków) oraz kleju 
u¿ywanego przez sportowców. Rozpuszcza zabrudzenia 
olejowo-t³uszczowe. Produkt wydajny, niskopieni¹cy. 
Stosowany w automatach myj¹cych. 

wartoœæ pH: 12.5 – 13.5
dozowanie:
mycie rêczne: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 - 1000 ml/10 l wody
automat: 200 - 500 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociœnieniowe: 1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 5-5.5
dozowanie: mycie rêczne: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 - 1000 ml/10 l wody
automat: 100 - 200 ml/10 l wody
usuwanie œladów po butach:
bez rozcieñczania do 1:2 z wod¹
pojemnoœæ: 10 l

      

IR 44
INDUMASTER®

intensive

w³aœciwoœci:
Intensywny, alkaliczny œrodek czyszcz¹cy dla przemys³u 
do czyszczenia odpornych na dzia³anie zasad materia³ów, 
nawierzchni i posadzek pod³ogowych w pomieszczeniach 
przemys³owych i warsztatach. Atestowany, dopuszczony 
do stosowania w przemyœle spo¿ywczym. Rozpuszcza 
stare zabrudzenia olejowo-t³uszczowe, jest niskopieni¹cy 
i wydajny. Nadaje siê do mycia maszynowego lub przy 
u¿yciu myjki wysokociœnieniowej. 

IR 45
INDUMASTER®

strong

w³aœciwoœci:
Alkaliczny œrodek czyszcz¹cy do rozpuszczania naj-
bardziej intensywnych zabrudzeñ przemys³owych. 
Stosowany do czyszczenia odpornych na dzia³anie 
zasad materia³ów, nawierzchni i posadzek pod³ogowych 
w pomieszczeniach przemys³owych i warsztatach. 
Szczególnie zalecany do usuwania gumy startej z opon 
i grafitu. Produkt rozpuszcza zabrudzenia po sadzy, 
olejach i t³uszczach, jest bardzo wydajny i niskopieni¹cy. 
Nadaje siê do mycia maszynowego lub przy u¿yciu myjki 
wysokociœnieniowej. 

wartoœæ pH: 11-12
dozowanie:
mycie rêczne: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 - 1000 ml/10 l wody
automat: 200 - 500 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociœnieniowe:1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 1l, 10 l, 200 l

wartoœæ pH: 13
dozowanie: mycie rêczne:
œrednie zabrudzenia: 100 ml/10 l wody
mocne : 500 ml - 2 l/10 l wody
automat:pielêgnacja: 150 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 250 - 500 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociœnieniowe: 1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l, 10 l, 200 l

       

INDUMASTER®

w przemyœle

INDUMASTER®U S RINDUMASTER
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IR 47
INDUMASTER®

offensive

w³aœciwoœci:
Œrodek idealny do czyszczenia wszystkich nawierzchni, 
posadzek i materia³ów odpornych na dzia³anie alkaliów 
(p³ytki, ceramika). Odpowiedni do czyszczenia p³ytek, 
posadzek ceramicznych i jastrychu. Usuwa stare 
zabrudzenia olejowo-t³uszczowe, wosk, sadzê i grafit. 
Produkt niskopieni¹cy. Nadaje siê do mycia maszynowego 
lub przy u¿yciu myjki wysokociœnieniowej.

IR 55
INDUMASTER®

universal

w³aœciwoœci:
Uniwersalny, silny œrodek czyszcz¹cy stosowany 
w przemyœle. Skutecznie usuwa zabrudzenia olejowo- 
t³uszczowe, jednoczeœnie ma ³agodne dzia³anie na 
nawierzchniê. Nie zak³óca dzia³ania separatorów 
olejów i t³uszczów zgodnie z norm¹ ÖNORM B5105. 
Wytwarza niewielkie iloœci piany. Spe³nia wymagania 
wiod¹cych firm bran¿y motoryzacyjnej. Do pielêgnacji 
i intensywnego czyszczenia w przemyœle, np. hal 
produkcyjnych, pomieszczeñ prze³adunkowych, 
warsztatów naprawczych, warsztatów samochodowych. 
Zastosowanie uniwersalne na wszystkich materia³ach, 
nawierzchniach, posadzkach i maszynach odpornych 
na dzia³anie wody. Nadaje siê do u¿ycia z szorowark¹, 
automatem myj¹cym i polerk¹. 

wartoœæ pH: 13.4 – 13.8
dozowanie:
mycie pielêgnacyjne: 100 ml/10 l wody
mycie intensywne: 500 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne: 1 l/10 l wody
maszyna: 100 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociœnieniowe: 1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 9.5 – 10
dozowanie:
mycie rêczne: 50-200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 200-1000 ml/10 l wody
automat: 100-200 ml/10 l
wodoszorowarka: 200-1000 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociœnieniowe: 1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 10 l, 200 l
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IR 30 
INDUMASTER® 
protect

10

Plandeki samo-
chodów dostaw-
czych, maszyny, 
oleje wiertnicze

IR 40 
INDUMASTER® 
radical

13 Ekonomiczny

IR 42 
INDUMASTER® 
forte

5 Kleje stosowane 
przez sportowców

IR 44 
INDUMASTER® 
intensive

11,5 Uniwersalny

IR 45 
INDUMASTER® 
strong

13 Silny efekt 
czyszcz¹cy

IR 47 
INDUMASTER® 
offensive

13,5 Silny efekt 
czyszcz¹cy

IR 55 
INDUMASTER® 
universal

9,5 Przemys³
motoryzacyjny

INDUMASTER®

w przemyœle

INDUMASTER®U S RINDUMASTER
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IR 55

IR 44

G 440, IR 40

IR 45

IR 47

Piramida wzrostu si³y czyszcz¹cej œrodków INDUMASTER®
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INDUMASTER®

w przemyœle

INDUMASTERU S RINDUMASTER®



do celów specjalnych:  

rozwi¹zania specjalne
do celów specjalnych: 

rozwi¹zania specjalne¹ p j¹ p j
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G 447
BUDENAT® LM

w³aœciwoœci:
Stê¿ony œrodek dezynfekuj¹cy o dzia³aniu grzybobójczym 
i bakteriobójczym, skuteczny przeciw wirusom HBV 
i HIV. Szczególnie zalecany do dezynfekcji w zak³adach 
przetwarzaj¹cych ¿ywnoœæ pochodzenia zwierzêcego, 
np. w rzeŸniach. Stosowany tak¿e w kuchniach 
przemys³owych oraz do profilaktyki szpitalnej i w gabi-
netach lekarskich. Produkt bezwonny o neutralnym pH, 
delikatny dla nawierzchni, nie zawiera barwników. Ujêty 
na liœcie DGHM i DVG.

G 451
BUDENAT® 
Combi

w³aœciwoœci:
Profesjonalny alkaliczny œrodek do mycia i dezynfekcji 
kuchni i obiektów przemys³u spo¿ywczego (zak³ady 
produkcyjne, rzeŸnie). Produkt nie zawieraj¹cy 
formaldehydu o dzia³aniu grzybobójczym i bakterio-
bójczym, rozpuszczaj¹cy silne zabrudzenia olejowo-
t³uszczowe. Ujêty na liœcie DVG. Usuwa nieprzyjemny 
zapach.

wartoœæ pH: 7.5 -8
dozowanie:
Dozowanie wg listy DVG:
1,5% = 150 ml/10 l wody 30 min. oddzia³ywania
Dozowanie wg listy DGHM:
1,0% = 100 ml/10 l wody – 1 h oddzia³ywania
2,0% = 200 ml/10 l wody – 1/4 h oddzia³ywania
Zastosowanie przeciwko wirusowi Hepatitis B:
1,5% = 150 ml/10 l wody – 1 h oddzia³ywania
Zastosowanie przeciwko noro wirusom:
6,0% = 600 ml/10 l wody – 1/2 h oddzia³ywania”
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 12 - 13
dozowanie: zgodnie z list¹ DVG:
1,0 % = 100 ml/10 l wody - 1 h dzia³.
2,0 % = 200 ml/10 l wody -  1/2 h
2,5 % = 250 ml/10 l wody - 1/4 h
pojemnoœæ: 10 l

    

G 594 
BUDENAT® 
x-tend

w³aœciwoœci:
Œrodek do dezynfekcji nawierzchni, posadzek 
pod³ogowych i materia³ów. Szczególnie zalecany do  
obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych np. 
do szpitali, klinik, praktyk lekarskich, domów opieki 
spo³ecznej, szkó³ lub przedszkoli. Odpowiedni do 
stosowania w pokojach do dializ, w salach operacyjnych, 
w ambulansach. Szerokie spektrum dzia³ania. 
D³ugotrwa³e dzia³anie antybakteryjne i antygrzybiczne  
a¿ do 10 dni (test w oparciu o wymogi normy ASTM 
E 2180). Produkt ujêty na liœcie VAH, DGHM. Ograniczone 
dzia³anie antywirusowe potwierdzone zgodnie z wytycz-
nymi DVV. Skuteczny wobec wirusów Hepatitis B i C, 
HIV, grypy (w tym H5N1), norowirusów, rotawirusów 
i adenowirusów . Skutecznoœæ dzia³ania dezynfekcyjnego 
potwierdzona klinicznymi badaniami wg odnoœnych 
norm europejskich. 

G 595 
BUDENAT® 
effect

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia, zawieraj¹cy alkohol œrodek do szybkiej 
dezynfekcji nawierzchni, odpowiedni do stosowania 
punktowego. Szczególnie zalecany do obiektów o za-
ostrzonych rygorach higienicznych np. do szpitali, 
klinik, praktyk lekarskich, domów opieki spo³ecznej, 
szkó³ lub przedszkoli. Stosowany tak¿e w przemyœle 
kosmetycznym, farmaceutycznym i spo¿ywczym. Produkt 
ujêty na liœcie VAH, DGHM. D³ugotrwa³e dzia³anie 
antybakteryjne i antygrzybiczne  a¿ do 10 dni (test 
w oparciu o wymogi normy ASTM E 2180). Skutecz- 
noœæ dzia³ania dezynfekcyjnego potwierdzona klinicz-
nymi badaniami wg odnoœnych norm europejskich. 
Skuteczny przeciwko bakteriom (w tym mykobakteriom), 
grzybom, wirusom Hepatitis B i C, HIV, grypy 
(w³¹cznie z H5N1),rotawirusom i adenowirusom.

wartoœæ pH: 6
dozowanie: wed³ug listy
DGHM: 1,5 % - 15 min. oddzia³ywania
 2,0 % - 5 min. oddzia³ywania
DVV (ogran.wirusobójczoœæ)   1,0 % - 5 min. oddz.
HIV, HBV, HCV, opryszczka, grypa, H5N1,
BVDV (wirus biegunki byd³a i choroby b³on),
vakzinia (wirus krowianki)
Rotawirusy 0,1 % - 5 min. oddzia³ywania
Norowirusy 2,5 % - 240 min. oddzia³ywania

wartoœæ pH: 5
dozowanie:
Rozprowadziæ na nawierzchni cienk¹ warstwê produktu 
(bez rozcieñczania) , przetrzeæ œciereczk¹. Pozostawiæ 
do wyschniêcia.
pojemnoœæ: 1 l

    

dezynfekcjadezynfekcja

specjalne

Produkty BUDENAT® dostêpne w sprzeda¿y po uzyskaniu certyfikatów. Produkty BUDENAT® dostêpne w sprzeda¿y po uzyskaniu certyfikatów.
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G 435
BISTRO

w³aœciwoœci:
Silnie dzia³aj¹cy alkaliczny œrodek czyszcz¹cy do 
zastosowania w przemyœle spo¿ywczym, w kuchniach 
przemys³owych i gastronomii. Produkt rozpuszczaj¹- 
cy intensywne zabrudzenia olejowo-t³uszczowe oraz 
bia³kowe, wydajny, delikatny dla nawierzchni. 
Odpowiedni do czyszczenia pianowego (stabilna 
struktura piany umo¿liwia dobr¹ przyczepnoœæ do 
czyszczonej nawierzchni). Nie zak³óca dzia³ania 
separatorów t³uszczu i oleju zgodnie z norm¹ ÖNORM 
B 5105. 

G 440
Perfekt

w³aœciwoœci:
Silnie dzia³aj¹cy alkaliczny œrodek czyszcz¹cy 
do nawierzchni odpornych na dzia³anie alkaliów, 
przeznaczony do czyszczenia nawierzchni w warsztatach, 
zak³adach przemys³owych, do renowacji po po¿arach, 
atestowany dla przemys³u spo¿ywczego. Produkt 
rozpuszcza silne zabrudzenia olejowo-t³uszczowe, jest 
niskopieni¹cy i wydajny, posiada przyjemny zapach, 
ulega biodegradacji. Œrodek odpowiedni do mycia 
maszynowego i pod wysokim ciœnieniem, ujêty na liœcie 
RK. 

wartoœæ pH: 12.5-13.5
dozowanie:
mycie rêczne: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 - 1000 ml/10 l wody
czyszczenie nisko- i wysokociœnieniowe:
1:5 do 1:10 z wod¹
wytwornica piany 1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 13-14
dozowanie:
mycie rêczne: 50 - 200 ml/10 l wody
automat: 100 - 200 ml/10 l wody.
czyszcz. wysokociœnieniowe: od 1:5 do 1:10 z wod¹
pojemnoœæ: 1 l, 10 l, 200 l

       

G 447
BUDENAT® LM

w³aœciwoœci:
Stê¿ony œrodek dezynfekuj¹cy o dzia³aniu grzybobójczym 
i bakteriobójczym, skuteczny przeciw wirusom HBV 
i HIV. Szczególnie zalecany do dezynfekcji w zak³adach 
przetwarzaj¹cych ¿ywnoœæ pochodzenia zwierzêcego, 
np. w rzeŸniach. Stosowany tak¿e w kuchniach 
przemys³owych oraz do profilaktyki szpitalnej i w gabi-
netach lekarskich. Produkt bezwonny o neutralnym pH, 
delikatny dla nawierzchni, nie zawiera barwników. Ujêty 
na liœcie DGHM i DVG.

G 451
BUDENAT® 
Combi

w³aœciwoœci:
Profesjonalny alkaliczny œrodek do mycia i dezynfekcji 
kuchni i obiektów przemys³u spo¿ywczego (zak³ady 
produkcyjne, rzeŸnie). Produkt nie zawieraj¹cy 
formaldehydu o dzia³aniu grzybobójczym i bakterio-
bójczym, rozpuszczaj¹cy silne zabrudzenia olejowo-
t³uszczowe. Ujêty na liœcie DVG. Usuwa nieprzyjemny 
zapach. 

wartoœæ pH: 7.5 -8
dozowanie:
Dozowanie wg listy DVG:
1,5% = 150 ml/10 l wody 30 min. oddzia³ywania
Dozowanie wg listy DGHM:
1,0% = 100 ml/10 l wody – 1 h oddzia³ywania
2,0% = 200 ml/10 l wody – 1/4 h oddzia³ywania
Zastosowanie przeciwko wirusowi Hepatitis B:
1,5% = 150 ml/10 l wody – 1 h oddzia³ywania
Zastosowanie przeciwko noro wirusom:
6,0% = 600 ml/10 l wody – 1/2 h oddzia³ywania”
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 12 - 13
dozowanie: zgodnie z list¹ DVG:
1,0 % = 100 ml/10 l wody - 1 h dzia³.
2,0 % = 200 ml/10 l wody - 1/2 h
2,5 % = 250 ml/10 l wody - 1/4 h
pojemnoœæ: 10 l

    

przemys³ spo¿ywczy

specjalne
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przemys³ spo¿ywczy

G 461
BUZ®-
Contracalc

w³aœciwoœci:
Œrodek odwapniaj¹cy na bazie kwasu fosforowego do 
gruntownego czyszczenia powierzchni w miejscach 
szybkiego powstawania nalotów wapiennych (p³ywalnie, 
sanitariaty, zak³ady przemys³u spo¿ywczego). 
Idealny do gruntownego czyszczenia nawierzchni 
ze stali nierdzewnej pokrytej nalotami wapiennymi. 
Doskona³y do czyszczenia intensywnego p³ytek 
kamionkowych i antypoœlizgowych. Odpowiedni do 
odwapniania urz¹dzeñ. Rozpuszcza wapieñ, cement, 
resztki betonu, rdzê, kamieñ kot³owy i resztki myd³a. 
Œrodek bezzapachowy, niskopieni¹cy, bardzo wydajny. 
Koncentrat o dzia³aniu antybakteryjnym. 

G 507
BUZ® metasoft

w³aœciwoœci:
Œrodek czyszcz¹cy do stali szlachetnej pozostawiaj¹cy 
pow³okê ochronn¹ o wysokim po³ysku (efekt skraplania), 
bardzo skutecznie usuwa zabrudzenia, plamy t³uszczowe, 
rdzê oraz naloty z nawierzchni ze stali szlachetnej oraz 
innych nawierzchni odpornych na dzia³anie kwasów. 

wartoœæ pH: 0.5 – 1
dozowanie:
mycie rêczne – pielêgnacja: 100 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne: 1l/10 l wody
szorowarka: 200 ml-1 l/10 l wody
czyszczenie wysokociœnieniowe: 1:5 do 1:10 z wod¹
wytwornica piany: 1:5 do 1:10 z wod¹
odwapnianie : 250 ml/1 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 3.0
dozowanie: bez rozcieñczania
pojemnoœæ: 500 ml

     

G 508
Scheuermittel 
flüssig

w³aœciwoœci:
P³ynny, gêsty œrodek do szorowania nawierzchni 
ceramicznych i metalowych, nie zawiera kwasów, nie 
niszczy powierzchni, z ³atwoœci¹ usuwa przypalone 
resztki jedzenia. Nadaje po³ysk, jest dobrze tolerowany 
przez skórê, ma œwie¿y, cytrynowy zapach. 

G 530
Spülfix

w³aœciwoœci:
Œrodek do tradycyjnego mycia naczyñ o neutralnym pH 
oraz œrodek do czyszczenia materia³ów i nawierzchni 
odpornych na dzia³anie wody. Stosowany tak¿e do mycia 
aut. Produkt dobrze tolerowany przez skórê, delikatny 
dla nawierzchni. Szybko rozpuszcza t³uszcze, wytwarza 
aktywn¹ pianê, nadaje po³ysk.

wartoœæ pH: 9 – 9.5
dozowanie: bez rozcieñczania
pojemnoœæ: 500 ml

wartoœæ pH: 5.5-6.5
dozowanie: mycie naczyñ: kilka kropel
pielêgnacja: 20 - 40 ml/10 l wody
mycie auta: 40 - 80 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

  

przemys³ spo¿ywczy

specjalne
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przemys³ spo¿ywczy

Vamat – œrodki do zmywarek

G 575 
BUZ® grillMASTER

w³aœciwoœci:
Wysokoalkaliczny œrodek stosowany do intensywnego 
czyszczenia odpornych na dzia³anie zasad piecyków, 
grilli i konwektorów w kuchniach przemys³owych. 
Samorzutnie usuwa mocne zabrudzenia olejowo-
t³uszczowe jak i zaschniête bia³ko oraz przypalone 
resztki jedzenia. Produkt charakteryzuje siê sponta-
niczn¹ si³¹ rozpuszczania przypalonych i zaschniêtych 
zabrudzeñ. 

G 576 
BUZ® grillMASTER
ready-to-use

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia wysokoalkaliczny œrodek stosowany 
do intensywnego czyszczenia odpornych na dzia³anie 
zasad piecyków, grilli i konwektorów w kuchniach 
przemys³owych. Samorzutnie usuwa mocne zabru-
dzenia olejowo-t³uszczowe jak i zaschniête bia³ko oraz 
przypalone resztki jedzenia. Produkt charakteryzuje 
siê spontaniczn¹ si³¹ rozpuszczania przypalonych 
i zaschniêtych zabrudzeñ. Idealny do czyszczenia 
nawierzchni pionowych ze wzglêdu na pianow¹ 
konsystencjê, prosty w u¿yciu. W zestawie z nasadk¹ 
pianotwórcz¹. 

wartoœæ pH: 14
dozowanie:
U¿ywaæ tylko na zimnych nawierzchniach!
czyszczenie rêczne: 250 – 1000 ml/10 l wody
wytwornica piany: 1:3 do 1:5 z wod¹
Sp³ukaæ dok³adnie czyst¹ wod¹. W razie potrzeby
rozgrzaæ urz¹dzenie po zakoñczonym czyszczeniu.
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 14
dozowanie:
U¿ywaæ tylko na zimnych nawierzchniach!
Spieniony, nie rozcieñczony produkt nanieœæ na
nawierzchniê i pozostawiæ do zadzia³ania. Sp³ukaæ
dok³adnie czyst¹ wod¹. W razie potrzeby rozgrzaæ
urz¹dzenie po zakoñczonym czyszczeniu.
pojemnoœæ: 1 l

    

przemys³ spo¿ywczy

specjalne

Vamat – œrodki do zmywarek

DW 10
Vamat GA

w³aœciwoœci:
P³ynny, zasadowy œrodek do maszynowego mycia naczyñ. 
Stosowany do zmywarek w przemyœle spo¿ywczym 
np. w piekarniach, rzeŸniach, hotelach i kuchniach 
przemys³owych. Szczególnie zalecany do aluminium. 
Idealny do mycia mocno zabrudzonych pojemników. 

DW 25
Vamat GF

w³aœciwoœci:
P³ynny œrodek do maszynowego mycia szklanek i naczyñ. 
Stosowany do zmywarek w przemyœle spo¿ywczym 
np. w piekarniach, rzeŸniach, hotelach i kuchniach 
przemys³owych. Szczególnie zalecany do szklanek bez 
ozdób. Œrodek odpowiedni do zastosowania w obszarach 
wystêpowania twardej wody. 

wartoœæ pH: 14
dozowanie:
Dozowanie automatyczne poprzez dozownik w zale¿noœci 
od stopnia zabrudzenia i twardoœci wody:
niska twardoœæ wody (<7 °d): 3 - 4 ml/l
œrednia twardoœæ wody (7 - 14 °d): 4 - 6 ml/l
waga opakowania: 12 kg, 25 kg

wartoœæ pH: 14
dozowanie:
Dozowanie automatyczne poprzez dozownik
w zale¿noœci od stopnia zabrudzenia i twardoœci
wody:
niska - œrednia twardoœæ wody (<14 °d): 2 - 3 ml/l
wysoka twardoœæ wody (14 - 21°d): 3 - 4 ml/l
bardzo wysoka twardoœæ wody (> 21°d): > 4 ml/l
waga opakowania: 12 kg, 25 kg

  

DW 30
Vamat GH

w³aœciwoœci:
P³ynny, wysokoalkaliczny œrodek do maszynowego mycia 
naczyñ. Stosowany do zmywarek w przemyœle spo¿ywczym 
np. w piekarniach, rzeŸniach, hotelach i kuchniach 
przemys³owych. Œrodek odpowiedni do zastosowania 
w obszarach wystêpowania miêkkiej wody.

DW 40
Vamat KS

w³aœciwoœci:
Uniwersalny, kwaœny œrodek nab³yszczaj¹cy stosowany 
we wszystkich zmywarkach u¿ywanych w przemyœle 
spo¿ywczym np. w piekarniach, rzeŸniach i kuchniach 
przemys³owych. Stosowany tak¿e do czyszczenia skrzyni 
przeznaczonych do transportu ¿ywnoœci oraz do tac do 
przenoszenia ¿ywnoœci (np. na sto³ówkach).

wartoœæ pH: >14
dozowanie:
2 - 3 ml/l poprzez automatyczny dozownik w zale¿noœci 
od stopnia zabrudzenia i twardoœci wody.
waga opakowania: 12 kg, 25 kg

wartoœæ pH: 2
dozowanie:
0,1 do 0,4 ml/l poprzez automatyczny dozownik 
w zale¿noœci od materia³u i twardoœci wody.
pojemnoœæ:   10 l, 20 l
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mycie i pielêgnacja r¹k

Produkty BUDENAT® dostêpne w sprzeda¿y po uzyskaniu certyfikatów.

G 596 
BUDENAT® 
mano

w³aœciwoœci:
¯el do dezynfekcji r¹k. Szczególnie zalecany do  
obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych np. 
do domów opieki spo³ecznej, szkó³ lub przedszkoli. 
Dzia³anie bakteriobójcze, grzybobójcze i ograniczenie 
wirusobójcze. Produkt gotowy do u¿ycia, o szybkim 
dzia³aniu, delikatny dla skóry r¹k. Dziêki formie ¿elowej 
nie skapuje z r¹k i zapewnia pe³ny higieniczny efekt. 
Skutecznoœæ dzia³ania dezynfekcyjnego potwierdzona 
klinicznymi badaniami wg odnoœnych norm 
europejskich.

G 800
RINAX® soft

w³aœciwoœci:
Œrodek do mycia r¹k œrednio zabrudzonych, wnika w pory, 
jest ³agodny dla skóry, nie zawiera soli. Odpowiedni 
nawet do skóry wra¿liwej, nadaje siê do codziennego 
stosowania. Produkt o neutralnym pH, przebadany 
dermatologicznie.

wartoœæ pH: 5-6
dozowanie: 3 ml nierozcieñczonego produktu wcieraæ 
przez 30 sekund w d³onie, przy czym nale¿y staraæ siê 
pokryæ ¿elem ca³¹ powierzchniê d³oni.
pojemnoœæ: 100 ml, 500 ml, 1 l

wartoœæ pH: 6-7
dozowanie: niewielk¹ iloœæ nanieœæ na zwil¿one
d³onie, umyæ i sp³ukaæ
pojemnoœæ kanistra: 10 l

G 801
RINAX® top

w³aœciwoœci:
Œrodek do mycia r¹k œrednio lub mocno zabrudzonych, 
wnika w pory, zawiera masuj¹ce cz¹steczki czyszcz¹ce 
z tworzywa sztucznego, pielêgnuje skórê. Delikatny 
dla r¹k tak¿e w przypadku czêstego u¿ycia. Produkt 
o neutralnym pH, wydajny.

G 804
RINAX® ol

w³aœciwoœci:
Pasta do oczyszczania r¹k œrednio zabrudzonych, wnika 
w pory, zawieraj¹ca drobnoziarnist¹ m¹czkê drzewn¹ 
pomagaj¹c¹ usun¹æ brud. Produkt delikatny dla skóry 
o w³aœciwoœciach pielêgnuj¹cych.

wartoœæ pH: 5.5 – 5.8
dozowanie: niewielk¹ iloœæ bez wody nanieœæ na d³onie,
umyæ i obficie sp³ukaæ wod¹
pojemnoœæ kanistra: 2.5 l, 10 l

wartoœæ pH: 7-7.5
dozowanie: niewielk¹ iloœæ nanieœæ na zwil¿one d³onie,
umyæ i sp³ukaæ
pojemnoœæ wiadra: 1 l, 10 l

mycie i pielêgnacja r¹k

specjalne

Postaæ Sk³adniki œcieraj¹ce Stopieñ zabrudzenia Dezynfekcja
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G 596 BUDENAT® mano ¯el

G 800 RINAX® soft P³yn Œrednie

G 801 RINAX® top P³ynny krem
Cz¹steczki czyszcz¹ce
z tworzywa sztucznego

Œrednie-mocne

G 804 RINAX® ol Pasta M¹czka drzewna Œrednie
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odœwie¿anie powietrza

specjalne

odœwie¿anie powietrzaodœwie¿anie powietrzaodœwie¿anie powietrzaodœwie¿anie powietrza

G 568
buz fresh® 
Refresh

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia odœwie¿acz powietrza z funkcj¹ 
trwa³ego neutralizatora zapachów. Produkt o œwie- 
¿ym zapachu, d³ugotrwa³ym dzia³aniu, absorbuj¹cy 
nieprzyjemn¹ woñ. Odpowiedni tak¿e do tekstyliów. 
Skutecznie neutralizuje zapach po papierosach, zapach 
zgnilizny, zwierz¹t lub zapachy w sanitariatach i WC. 
Nie pozostawia plam, nadaje siê do u¿ycia w ka¿dym 
pomieszczeniu, nie zawiera gazów wyt³aczaj¹cych. 
Dostarczany z rozpylaczem. 

G 569
buz fresh®
Duftöl

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia odœwie¿acz powietrza z rozpylaczem 
do wszelkiego rodzaju pomieszczeñ. Zalecany do 
toalet, przebieralni, obiektów sportowych lub gastro-
nomicznych. Przyjemny leœny zapach, d³ugotrwa³e 
dzia³anie. Nie pozostawia plam, nie zawiera 
gazów wyt³aczaj¹cych, stosowany w urz¹dzeniach 
klimatyzacyjnych. 

wartoœæ pH: 7
dozowanie: bezpoœrednio z pojemnika
zapach na tekstyliach: spryskaæ materia³ równomiernie
z odleg³oœci min. 30 cm
u¿ycie przy ekstrakcyjnym czyszczeniu dywanów:
100 ml/10 l wody - roztwór zastosowaæ w ostatnim
etapie p³ukania
pojemnoœæ: 500 ml

wartoœæ pH: 6.5-7.8
dozowanie: bezpoœrednio z pojemnika
pojemnoœæ: 500 ml, 10 l
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R 100
ROCA pregno

w³aœciwoœci:
Impregnat na bazie rozpuszczalników do ch³onnych, 
porowatych powierzchni kamiennych (gnejs, granit, 
marmur, jura, trawertyn). Chroni kamieñ przed wnikaniem 
w g³¹b struktury p³ynnych zabrudzeñ, t³uszczów i olejów. 
Produkt u³atwia mycie codzienne poprzez efekt easy-
to-clean. Brak negatywnego wp³ywu na w³aœciwoœci 
antypoœlizgowe posadzki, odpornoœæ na promienie UV.

R 180
ROCA clarin

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia, p³ynny krystalizator do wzmacniania
pod³óg wapiennych (marmur, trawertyn, p³yty 
Solnhofer, jura, lastryko). Usuwa lekkie zarysowania 
oraz uszkodzenia spowodowane dzia³aniem œr. ¿r¹cych. 
Nadaje d³ugotrwa³y po³ysk,wzmacnia strukturê kamienia, 
jego kolor i odpornooœæ. Dzia³anie antypoœlizgowe. Do 
rozpoczêcia krystalizacji nie jest konieczne odczekanie 
po czyszczeniu gruntownym do ca³kowitego wyschniêcia 
pod³ogi.

wartoœæ pH: –
dozowanie:
Nanieœæ cienk¹ warstwê za pomoc¹ mopa lub rolki ze 
skóry jagniêcej, a¿ do powstania na kamieniu delika-
tnego filmu ochronnego. Pozostawiæ na 5-10 minut do 
zadzia³ania. Nie wch³oniêty nadmiar produktu usun¹æ za 
pomoc¹ œci¹gaczki. Na koniec przepolerowaæ.
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 2 – 2.5
dozowanie:
bez rozcieñczania (szczegó³y patrz informacja 
techniczna do R 180)
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

    

R 200
ROCA dispers

w³aœciwoœci:
Pow³oka ochronna do kamieni naturalnych i sztucznych 
(gnejs, granit, marmur, jura), które mog¹ byæ pokrywane 
warstw¹ zabezpieczaj¹c¹.  R 200 ROCA dispers pozostawia 
naturalnie wygl¹daj¹cy film ochronny o dzia³aniu 
antypoœlizgowym. Produkt mo¿e byæ stosowany tak¿e 
jako œrodek do pielêgnacji powierzchni. Nie stosowaæ na 
glazurowanych i polerowanych p³ytkach ani na gresie.

R 300
ROCA wipe

w³aœciwoœci:
Ultrazwil¿aj¹cy œrodek do bie¿¹cego mycia trudno 
zwil¿alnych, impregnowanych nawierzchni i pod³óg. 
Szczególnie zalecany do impregnowanych posadzek 
z kamienia naturalnego, do p³ytek gresowych i pod³óg 
z po³yskiem. Stosowany równie¿ do zabezpieczonych 
wyk³adzin elastycznych. Wysoka si³a rozpuszczania 
brudu. Produkt szczególnie zalecany do jednostopnio-
wego mycia na mokro. Przyjemny, œwie¿y zapach. 

wartoœæ pH: 9
dozowanie:
Na³o¿yæ 2 do 3 cienkich warstw. Przed naniesieniem 
kolejnej warstwy odczekaæ,  a¿ wyschnie poprzednia.
spray-cleaning: 1:1
pielêgnacja codzienna: 100 - 150 ml/10 l zimnej wody
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 10
dozowanie:
mycie rêczne: 50 ml/10 l wody
maszynowo: 100 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

   

czyszczenie i pielêgnacja posadzek kamiennych

specjalne

czyszczenie i pielêgnacja posadzek kamiennychy p êg j p yy p êg j p y
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Tabela czyszczenia, zabezpieczania i pielêgnacji posadzek kamiennych

specjalne

zastosowanie granit gnejs jura marmur ceramika gres

czyszczenie
gruntowne 

S 707
CORRIDOR® unic

S 707
CORRIDOR® unic

S 707
CORRIDOR® unic

S 707
CORRIDOR® unic

G 490
EROL®

G 490
EROL®

usuwanie nalotów 
wapienno-
cementowych

G 463
Bucasan® Clear

G 463
Bucasan® Clear

- - G 491
EROLcid®

G 491
EROLcid®

krystalizacja - - R 180
ROCA clarin

R 180
ROCA clarin - -

zabezpieczanie
warstw¹ ochronn¹

R 200
ROCA dispers

R 200
ROCA dispers

R 200
ROCA dispers R 200

ROCA dispers - -

impregnacja
R 100
ROCA pregno

R 100
ROCA pregno

R 100
ROCA pregno

R 100
ROCA pregno - -

pielêgnacja
po impregnacji

R 300
ROCA wipe

R 300
ROCA wipe

R 300
ROCA wipe

R 300
ROCA wipe - -

pielêgnacja
bez impregnacji –
nawierzchnie
matowe

HC 24 Mana HC 24 Mana HC 24 Mana HC 24 Mana

G 500
O-Tens
G 481
Blitz-Citro
G 482
Blitz-Orange

G 500
O-Tens
G 481
Blitz-Citro
G 482
Blitz-Orange

pielêgnacja
bez impregnacji –
nawierzchnie
b³yszcz¹ce

R 300
ROCA wipe

R 300
ROCA wipe

R 300
ROCA wipe

R 300
ROCA wipe

G 500
O-Tens
G 481
Blitz-Citro
G 482
Blitz-Orange

G 500
O-Tens
G 481
Blitz-Citro
G 482
Blitz-Orange
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G 470
Optiflor®

w³aœciwoœci:
Szampon do dywanów. Krystalizuje na sucho, nie 
niszczy nawierzchni, ma neutralne pH. Dopuszczony 
do stosowania na powierzchniach we³nianych, na 
wyk³adzinach tekstylnych o trwa³ych kolorach, odpornych 
na dzia³anie wody, z w³osia naturalnego i sztucznego, 
do dywanów i mebli tapicerowanych. Odpowiedni do 
czyszczenia bonetem bawe³nianym. £atwy do odessania 
i usuniêcia, przyjemny zapach. Nie zawiera rozjaœniaczy 
optycznych. 

G 477
Optiflor® Ex

w³aœciwoœci:
Œrodek do czyszczenia metod¹ ekstrakcyjn¹. Nie zawiera 
wybielaczy optycznych. Niskopieni¹cy, skutecznie chroni 
przez ponownym zabrudzeniem. Produkt do wstêpnego 
wywabiania plam, delikatny w dzia³aniu, wydajny, 
o przyjemnym zapachu. Do stosowania na wyk³adzinach 
tekstylnych o trwa³ych kolorach, odpornych na dzia³anie 
wody, z w³osia naturalnego i sztucznego, do dywanów 
i mebli tapicerowanych. Stosowany z urz¹dzeniem do 
mycia ekstrakcyjnego 

wartoœæ pH: 6.5 – 7.5
dozowanie:
mycie rêczne: 1 - 1,5 l/10 l wod
maszyna: 600 ml - 1 l/10 l wody
pojemnoœæ: 10 l

wartoœæ pH: 6.5 – 7.5
dozowanie:
mycie rêczne:
usuwanie plam rozpuszczalnych w wodzie:
100 ml/1 l wody. Nak³adaæ such¹ szmatk¹.
maszyna: 100 - 1 l/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l , 10 l

     

G 478
Entschäumer D

w³aœciwoœci:
Gotowy do u¿ycia neutralizator piany. Produkt dzia- 
³a samorzutnie, usuwa wzgl. zapobiega powstawaniu 
piany. Do stosowania we wszystkich rodzajach urz¹- 
dzeñ. Wydajny w u¿yciu.

G 500
O-Tens

w³aœciwoœci:
Œrodek czyszcz¹cy na bazie cytrynianu nie zawieraj¹cy 
œrodków powierzchniowo czynnych. Idealny do 
pielêgnacji posadzek tekstylnych lub mebli tapicero-
wanych. Odpowiedni tak¿e do czyszczenia p³ytek 
kamionkowych, œcian i sufitów. 

wartoœæ pH: 6.5 – 7.8
dozowanie: bez rozcieñczania wlaæ do zbiornika
z brudn¹ wod¹ w zale¿noœci od rozmiarów piany
w stosunku oko³o 1 - 5 %.
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

wartoœæ pH: 10 – 10.5
dozowanie:
mycie rêczne: 20 – 100 ml/10 l wody
automat: 100 - 2000 ml/10 l zimnej wody
bonet bawe³niany: 100 - 1000 ml/10 l wody
czyszczenie ekstrakcyjne/czyszczenie tapicerki:
200 - 1000 ml/10 l wody
pojemnoœæ: 1 l, 10 l

      

G 502
BUZ®-POINT

w³aœciwoœci:
Specjalny œrodek czyszcz¹cy w sprayu do wyk³adzin 
tekstylnych i materia³ów. Usuwa zabrudzenia nie 
rozpuszczalne w wodzie, gumê do ¿ucia, kleje, lakiery, 
resztki etykiet, bitumen, œlady po mazakach, d³ugopisach. 
Bez gazu wyt³aczaj¹cego, przyjemny zapach. 

wartoœæ pH: nie dotyczy
dozowanie: bezpoœrednio z pojemnika
pojemnoœæ: 200 ml

czyszczenie dywanów i wyk³adzin tekstylnych

specjalne

y y y y yy y y y yc ys c e e dywa ów wyk³ad tekstyl yc
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akcesoria

akcesoria

akcesoriaakceso aakceso a

H 100
Pompka do beczki

w³aœciwoœci:
Pompka mechaniczna do 60 i 200-litrowych 
pojemników wielokrotnego u¿ycia.

opakowanie: 1 szt.

H 101
Reduktor
do pompki

w³aœciwoœci:
Adapter dla 200-litrowych beczek
do wielokrotnego u¿ycia.

opakowanie: 1 szt.

H 181
Pad ze stali
szlachetnej

w³aœciwoœci:
Pad ze stali szlachetnej stosowany do krystalizacji
o œrednicy 410 mm.

opakowanie: 15 szt.

HN 35
Pompka 
dozuj¹ca, 1l

w³aœciwoœci: 
Pompa dozuj¹ca 1 l produktu BUDENAT® mano

opakowanie: 1szt.

HN 36
Pompka doz., 
15ml

w³aœciwoœci: 
Pompa dozuj¹ca 15 ml do kanistrów 5 l produktów 
edycji BUDENAT®

opakowanie: 1szt.

H 313
Pompka dozuj¹ca

w³aœciwoœci:
Pompka dozuj¹ca do 10-litrowych kanistrów, dozuje 
30 ml produktu.

opakowanie: 10 szt.

H 618 
Dozownik 10 ml

w³aœciwoœci:
Nasadka dozuj¹ca 10 ml produktu,
stosowana w butelkach 1 – litrowych.

opakowanie: 12 szt.

H 620
Kranik

w³aœciwoœci:
Kranik czerpalny dla 10 – litrowych kanistrów.

opakowanie: 10 szt.

H 622
Rozpylacz

w³aœciwoœci:
Nasadka rozpylaj¹ca z regulacj¹ strumienia
do butelek 1-litrowych.

opakowanie: 12 szt.

H 623
Dozownik 20 ml

w³aœciwoœci:
Nasadka dozuj¹ca 20 ml produktu,
stosowana w butelkach 1 – litrowych.

opakowanie: 12 szt.

H 629
Dozownik 50 ml

w³aœciwoœci:
Nasadka dozuj¹ca 50 ml produktu,
stosowana w butelkach 1 – litrowych.

opakowanie: 12 szt.

H 640 
Otwieracz

w³aœciwoœci:
Otwieracz do 200 – litrowych beczek.

opakowanie: 1 szt.

H 850
Pompka

w³aœciwoœci:
Pompka do pojemnika 2,5l, na myd³o G 801.

opakowanie: 1 szt.

H 851
Koszyk

w³aœciwoœci:
Koszyk mocowany do œciany do pojemnika 2,5l, na 
myd³o G 801.

opakowanie: 1 szt.
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akcesoria

HN 15
Urz¹dzenie 
dozuj¹ce
na 1 chemiê

w³aœciwoœci:
Urz¹dzenie dozuj¹ce pozwalaj¹ce na szybkie i bez-
problemowe dozowanie jednego œrodka chemicznego. 
Wydajnoœæ 16 l/min., dane techniczne: ciœnienie ro-
bocze: min. 1,4 bar (20 PSI), max. 8,6 bar (125 PSI), 
optymalne: 2-4 bar (30-60 PSI), temperatura max. 60°C, 
mo¿liwoœæ do³¹czania modu³ów z lewej strony zain-
stalowanego ju¿ systemu bez koniecznoœci jego zde-
jmowania. wymiary: d³ugoœæ 11 cm, wysokoœæ: 28 cm, 
g³êbokoœæ 15,5 cm.

opakowanie: 1 szt.

HN 20
Urz¹dzenie 
dozuj¹ce
na 4 chemie

w³aœciwoœci:
Urz¹dzenie dozuj¹ce pozwalaj¹ce na szybkie i bezpro-
blemowe dozowanie 4 œrodków chemicznych. Wydajnoœæ 
16 l/min. dane techniczne: ciœnienie robocze: min. 1,4 
bar (20 PSI), max. 8,6 bar (125 PSI), optymalne: 2-4 
bar (30-60 PSI), temperatura max. 60°C, mo¿liwoœæ 
do³¹czania modu³ów z lewej strony zainstalowanego ju¿ 
systemu bez koniecznoœci jego zdejmowania. wymiary: 
d³ugoœæ 11 cm, wysokoœæ: 28 cm, g³êbokoœæ 15,5 cm. 

opakowanie: 1 szt.

HN 30
Nakranowe 
urz¹dzenie 
dozuj¹ce

w³aœciwoœci:
Urz¹dzenie dozuj¹ce z wbudowanym zaworem chro-
ni¹cym przed cofaniem siê cieczy, regulacja zakresu 
dozowania.

opakowanie: 1 szt.

HN 31
Dozownik do 
kanistra 10 l

w³aœciwoœci:
Mobilny system rozcieñczania. Z zamkniêciem gwin-
towym do monta¿u na kanistrze. Regulacja dozowania 
za pomoc¹ dysz dozuj¹cych, przep³yw: 34 l/min. Zawór 
chroni¹cy przed cofaniem siê cieczy.

opakowanie: 1 szt.

HN 32
Dozownik do 
beczek 200 l

w³aœciwoœci:
Regulacja za pomoc¹ dysz dozuj¹cych.

opakowanie: 1 szt. 

HN 33
Stacja do 
kuchni

w³aœciwoœci:
£¹cze na dwa produkty. Regulacja dozowania za pomoc¹ 
dysz. Mo¿liwe ustawienie opcji zmoczenia wstêpnego 
i sp³ukania. Produkt prosty w u¿yciu. Nakrêtka umo¿li-
wiaj¹ca przy³¹czenie lancy pianotwórczej.

opakowanie: 1 szt.

HN 34
Lanca 
pianotwórcza,
pojemnik 1,4l

w³aœciwoœci:
Do czyszczenia, odt³uszczania i dezynfekcji. Wzmoc-
niona si³a czyszczenia dziêki wytworzonej pianie. Szyb-
kie prze³¹czanie na opcjê sp³ukania. Automatyczne 
dozowanie œrodka czyszcz¹cego. Pracuje wy³¹cznie pod 
ciœnieniem wody.

opakowanie: 1 szt.

HN 50
Stacja tanko-
wania 200 l

w³aœciwoœci: 
Do nape³niania maszyn myj¹cych z mo¿liwoœci¹ umiesz-
czenia na dole euro-palety i postawienia 200 l beczki. 
Stela¿ ze stali, przednie dwie nó¿ki z mo¿liwoœci¹ regula-
cji do odpowiedniego poziomu wzgl. ewentualnych nie-
równoœci pod³ogi. Zawartoœæ rozcieñczonego produktu 
w zbiorniku: oko³o 180 l z mo¿liwoœci¹ regulacji. Szyb-
koœæ nape³niania: ok.100 l /min. Wymiary: szerokoœæ 
95 cm, g³êbokoœæ 60 cm, wysokoœæ 220 cm.

opakowanie: 1 szt.

HN 60
Stacja tanko-
wania 600 l

w³aœciwoœci:
Dozownik do nape³niania maszyn myj¹cych z mo¿liwoœci¹ 
umieszczenia na dole euro-palety i postawienia dwóch 
beczek. Stela¿ wykonany ze stali.

opakowanie: 1 szt.
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niemiecka lista RK (RK = Reinigung von Keramik) 
Wydana przez Niemieckie Stowarzyszenie (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen) lista œrodków czyszcz¹cych 
przetestowanych pod wzglêdem ich oddzia³ywania na wybrane typy kafelek ceramicznych u¿ywanych w p³ywalniach 
oraz na zaprawê fug. Badaniu podlega przede wszystkim dzia³anie niszcz¹ce przy zastosowaniu zalecanego przez 
producenta stê¿enia roboczego produktu. Dziêki przeprowadzonym specjalistycznym, rygorystycznym testom w liœcie 
okreœlone zostaj¹ produkty bezpieczne dla kafelek ceramicznych.

miêdzynarodowa norma DIN 18032/2 
Norma ustalaj¹ca wymagania dla pod³óg sportowych (np. sprê¿ystoœæ, antypoœlizgowoœæ, odbijanie œwiat³a). 
W odniesieniu do œrodków czyszcz¹cych okreœla ona, ¿e œrodki czyszcz¹ce nie mog¹ zmieniaæ wymienionych w tej 
normie w³aœciwoœci pod³ogi sportowej.

austriacka norma ÖNORM B 5105 
Norma okreœlaj¹ca wp³yw œrodków do usuwania brudu zawieraj¹cych wêglowodory (oleje, t³uszcze ropo-pochodne) 
na dzia³anie separatorów cieczy lekkich. Dotyczy to œrodków, które musz¹ byæ zdolne do rozpuszczania brudu 
na oczyszczanym obiekcie, lecz jednoczeœnie nie mog¹ tworzyæ stabilnych emulsji, co zapobiega tworzeniu siê 
warstwy wêglowodorów w separatorach i uniemo¿liwia ich odp³yw do œcieków.

niemiecka lista DVG (Deutsche Veterinär-Gesellschaft) 
Lista œrodków dezynfekcyjnych (prowadzona przez Niemieckie Stowarzyszczenie Weterynarzy), które zosta³y 
przetestowane w obecnoœci bia³ka zwierzêcego, tzn. które s¹ skuteczne nawet w przypadku wystêpowania bia³ka 
zwierzêcego, mog¹ zatem byæ stosowane w przemyœle spo¿ywczym, gdzie takie obci¹¿enie czêsto wystêpuje.

niemiecka lista DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) 
Lista œrodków dezynfekcyjnych o dzia³aniu bakteriobójczym i grzybobójczym przetestowanych do stosowania 
w miejscach o zaostrzonych rygorach higienicznych (np. w szpitalach, domach starców lub opieki spo³ecznej). 
Obejmuje ona 5 obszarów zastosowania: dezynfekcjê r¹k, skóry, nawierzchni, instrumentów (np. medycznych) 
i œrodki do prania.

europejski i austriacki znak ekologiczny 
Znaki potwierdzaj¹ce przyjaznoœæ dla œrodowiska oraz skutecznoœæ œrodków czyszcz¹cych poddanych specjalistycznym, 
rygorystycznym testom na nieszkodliwoœæ dla fauny i flory (powinna przewy¿szaæ wymagania prawne w tym zakre-
sie, biodegradalnoœæ tak¿e w warunkach beztlenowych) oraz na zachowanie skutecznoœci dzia³ania (nie gorsza od 
wiod¹cego na rynku analogicznego produktu).

norma DIN EN 1040 oraz DIN EN 1275 
Normy reguluj¹ce wymagania i metody badawcze chemicznych œrodków dezynfekcyjnych i antyseptycznych pod 
wzglêdem ich dzia³ania grzybobójczego.

norma DIN EN 1276 oraz DIN EN 1650 
Normy dotycz¹ce iloœciowej zawiesinowej metody okreœlania dzia³ania bakteriobójczego chemicznych œrodków 
dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w sektorze ¿ywnoœciowym, warunkach przemys³owych i domowych 
oraz zak³adach u¿ytecznoœci publicznej. 

norma DIN EN 13697 
Norma reguluj¹ca (bez uwzglêdnienia dzia³añ mechanicznych) iloœciow¹ metodê okreœlania, na nieporowatych 
powierzchniach, dzia³ania bakteriobójczego i/lub grzybobójczego chemicznych œrodków dezynfekcyjnych stosowa-
nych w sektorze ¿ywnoœciowym, warunkach przemys³owych i domowych oraz w zak³adach u¿ytecznoœci publicznej.

norma DIN EN 1500  
Norma reguluj¹ca zasady higienicznej dezynfekcji r¹k metod¹ wcierania w odniesieniu do chemicznych œrodków de-
zynfekcyjnych i antyseptycznych.

Wyjaœnienia dotycz¹ce norm

normy

Wyjaœnienia dotycz¹ce normyj y ¹yj y ¹
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Mycie rêczne Czyszczenie wysoko- lub 
niskociœnieniowe

Rêczne mycie posadzki Czyszczenie za pomoc¹ wytwornicy 
piany

Ochrona powierzchni licowych
(nak³adanie warstw ochronnych,)

Czyszczenie za pomoc¹ urz¹dzenia 
ekstrakcyjnego

Zamiatanie posadzek pod³ogowych Czyszczenie przy u¿yciu spryskiwa-
cza

Obróbka przy u¿yciu maszyn
jedno- lub wielotarczowych

Czyszczenie przy u¿yciu
spryskiwacza do piany

Obróbka przy u¿yciu maszyn
high-speed (wysokoobrotowych)

U¿yæ do czyszczenia
i pielêgnacji r¹k

Obróbka przy u¿yciu automatu 
czyszcz¹cego (maszyn szoruj¹co-
zbieraj¹cych)

Stosowaæ w szpitalach

piktogramy

Znaczenie piktogramówZnaczenie piktogramówac e e p ktog a óp gac e e p ktog a ów
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Design opakowañ edycji buzila

Logo systemu
obejmuj¹cego wzajemnie uzupe³niaj¹ce 
siê produkty o wspólnej charakterystyce

Nazwa produku

Rodzaj produku

Kod kolorystyczny / Obszar

Pojemnoœæ opakowania

Edycje buzila w jeszcze wiêkszym stopniu u³atwi¹ Pañstwu 
wyszukiwanie odpowiednich produktów. Ka¿da z edycji obejmuje 
wszystkie œrodki czyszcz¹ce do typowych obszarów poddawanych 

czyszczeniu na obiektach.

Design opakowañ edycji buzilag p y jDesign opakowañ edycji buzila



Design opakowañ produktów standardowych

Numer produktu

Nazwa produktu

Rodzaj produktu

Pojemnoœæ opakowania

Obszar zastosowania produktu

Zielony Niebieski Czerwony Pomarañczowy Szary Fioletowy ¯ó³ty Ró¿owy

System kolorystyczny

System kodów i system kolorystyczny u³atwi Pañstwu 
szybsz¹ orientacjê w asortymencie produktowym.

g p p yg p p yg p p y



EASTERN EUROPE OFFICE  Buzil Polska Sp. z o.o.  . ul. Szewska 8 . Wroc³aw . Polska . T + 48 (0) 71/ 376 60 31 . F + 48 (0) 71/ 376 60 45 . E biuro.polska@buzil.de

66

Numeryczna lista produktów

C100 BUZ®X COAT 38

DW 10 Vamat GA 53

DW 25 Vamat GF 53

DW 30 Vamat GH 53

DW 40 Vamat KS 53

G103 Metallic star, schwarz 35

G145 Sunglorin 35

G210 Suwi-Glanz 30

G235 Unibuz  16/30

G240 Seifenreiniger  30

G270 Laminatreiniger  30

G320 Buzilin, geruchlos  35

G400 Parkettreiniger  33

G424 Wachs- und Polymerlöser  33

G426 Total extra  33

G430 Multi-Clean  38

G433 Aktiv  38

G435 BISTRO 51

G440 Perfekt  14/46/51

G447 BUDENAT® LM  50/51

G451 BUDENAT® Combi  50/51

G452 Keim-Ex  42

G460 BUCALEX®  43

G461 BUZ® -Contracalc  43/52

G462 BUZ® Limex  33

G463 Bucasan® Clear  42

G465 WC-Reiniger  43

G467 BUCAZID® S  42

G470 Optiflor®  58

G477 Optiflor® Ex  58

G478 Entschäumer D  58

G481 Blitz-Citro  16/28/38

G482 Blitz-Orange  28/38

G490 EROL®  28

G491 EROLcid®  28

G500 O-Tens  28/38/58

G502 BUZ®-POINT  58

G505 Metapol  39

G507 BUZ® metasoft  39/52

G508 Scheuermittel, flüssig  52

G515 RESOClean  39

G522 Profiglass  16/40

G525 BUZ® windowMASTER  40

G530 Spülfix  16/52

G542 Buz® Finesse  39

G555 Clean up  39

G568 buz fresh® Refresh  55

G569 buz fresh® Duftöl  55

G575 BUZ® grillMASTER  53

G576 BUZ® grillMASTER ready-to-use  53

G587 BUDENAT® azid  13/42

G590 BUDENAT® save 13/35

G592 BUDENAT® fill 13/30

G594 BUDENAT® x-tend 13/50

G595 BUDENAT® effect 14/50

G596 BUDENAT® mano 14/54

G614 BUZ®MATIC fast  30

G616 BUZ®MATIC step  31

G800 RINAX® soft  54

G801 RINAX® top  54

G804 RINAX® ol  54

H100 Pompka do 200 l beczki 60

H101 Reduktor do pompki 60

H181 Pad ze stali szlachetnej 60

H313 Pompka dozuj¹ca 60

H618 Dozownik 10 ml 60

H620 Kranik do 10 l kanistrów 60

H622 Rozpylacz 60

Numeryczna lista produktówy p
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H623 Dozownik 20 ml 60

H629 Dozownik 50 ml 60

H640 Otwieracz do 200 l beczek 60

H850 Pompka do pojemnika 2,5 l 60

H851 Koszyk do pojemnika 2,5 l 60

HC20 Garuda 18/31

HC24 Mana 18

HC42 Grundreiniger 33

HC43 Intensivreiniger 18/31

HC46 Sanitärunterhaltsreiniger 18/42

HC56 Bondurin 18/40

HN15 Urz. dozuj¹ce na 1 œrodek chem. 61

HN20 Urz. dozuj¹ce na 4 œrodki chem. 61

HN30 Nakranowe urz¹dzenie dozuj¹ce 61

HN31 Dozownik do kanistra 10 l 61

HN32 Dozownik do beczek 200 l 61

HN33 Stacja do kuchni 61

HN34 Lanca pianotwórcza, pojemnik 1,4l 61

HN35 Pompka dozuj¹ca, 1 l 60

HN36 Pompka dozuj¹ca, 15 ml  60

HN50 Stacja szybkiego tankowania 200 l 61

HN60 Stacja szybkiego tankowania 600 l 61

IR30 INDUMASTER® protect  46

IR40 INDUMASTER® radical  46

IR42 INDUMASTER® forte  46

IR44 INDUMASTER® intensive  46

IR45 INDUMASTER® strong  46

IR47 INDUMASTER® offensive  47

IR55 INDUMASTER® universal  47

KS19 Geschirrspülmittel 24

KS20 Wischpflege 24

KS21 Alkalischer Allesreiniger 24

KS24 Allesreiniger mit Alkohol 24

KS27 Sanitärunterhaltsreiniger 24

P311 Planta® Orange Hochkonzentrat 22

P312 Planta® Lemon Hochkonzentrat 22

P313 Planta® Soft  22

P314 Planta® Aloe  22

P315 Planta® Cleen  22

R100 ROCA pregno  56

R180 ROCA clarin  56

R200 ROCA dispers  56

R300 ROCA wipe  56

S707 CORRIDOR® unic  26/33

S711 CORRIDOR® dryex  26/34

S720 CORRIDOR® basic  26/35

S733 CORRIDOR® speed  26/35

S734 CORRIDOR® glorin  26/36

S735 CORRIDOR® crystal  26/36

S737 CORRIDOR® matt  27/36

S740 CORRIDOR® brilliant 27/36

S780 CORRIDOR® daily  27/31

SP10 Drizzle® red  20

SP20 Drizzle® blue  20

SP30 Drizzle® pink  20

SP40 Drizzle® red7  20

T201 Polybuz® trendy  31

T265 BUZ-MATCH® trendy  31

T464 Bucasan® trendy  16/42

T560 Vario-Clean trendy  40
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zamawianie katalogu
Tel: + 48 (071) 376 60 31
Fax : +48 (071) 376 60 45

E-Mail: biuro.polska@buzil.de

wspó³praca handlowa
Tel: + 48 (0) 501 188 655

+ 48 (071) 376 60 31
Fax : + 48 (071) 376 60 45

E-Mail: biuro.polska@buzil.de

infolinia
doradztwo, dobór i zastosowanie
produktów buzil

Tel: + 48 (0) 501 188 655
+ 48 (0) 505 181 189
+ 48 (0) 512 040 740

www.buzil.com

Dane kontaktowe – Buzil Polska Sp. z o.o.

nasz partner handlowy

Dane kontaktowe – Buzil Polska Sp. z o.o.Dane kontaktowe  Buzil Polska Sp. z o.o.a e ko taktowe u l olska Sp. o.o.



Nowy wymiar 
czystoœci
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Informacje
dotycz¹ce technologii utrzymania czystoœci:

www.buzil.pl


