
Sortiment výrobků buzil 



Již více než 100 let patří firma buzil mezi v Evropě známé výrobce vysoce kvalitních čistících, ošetřujících, 
konzervačních a dezinfekčních prostředků určených pro průmyslová odvětví. Dnes buzil patří se svým 
výkonným výzkumně – vývojovým zázemím, mezinárodním marketingem, distribucí a technikou aplikování 
vyráběných prostředků mezi nejmodernější firmy v oboru. Firma se neustále přizpůsobuje požadavkům trhu, 
pokud jde o kvalitu výrobků a technická řešení. Systém řízení projektů, automatizace výrobní linky, centrální 
systém řízení závad jsou řešeními, které jsme použili na etapě výroby.
   
Široké produktové portfolio s více než 150 prostředky budujícími hotová řešení pro moderní služby udržení 
čistoty v objektech v podobě „úprav“ či „systémů“. 

„Edice” zahrnují čisticí prostředky pro všechny typické části, které jsou v objektech čištěny – počínajíce 
sociálním zařízení, přes podlahové krytiny a povrchy až po okenní skla. Každá z edic se vyznačuje svou 
charakteristickou vlastností, např. „edice“ Drizzle je sada výrobků hotových k použití. 

„Systémy” jsou tvořeny pro konkrétní oblast použití, např. k čištění a ošetřování gresu. Všechny výrobky 
patřící do daného systému jsou dokonale sladěny se zvláštními požadavky z dané oblasti, vzájemně se 
doplňují a tvoří tak kompletní systém. 

Firma buzil zaměstnává přibližně 130 zaměstnanců, své výrobky dodává do více než 25 zemí, má dceřiné 
společnosti v Polsku, Řecku a Spojených arabských emirátech. Společnost je po více než 100 let rodinnou 
firmou a v současné době v ji v představenstvu zastupuje majitelka ze čtvrté generace Paní Isabell Janoth a 
pan Klaus Karl. Mezi silné stránky buzilu patří přehledná a stálá distribuční strategie, servis vycházející vstříc 
očekáváním zákazníků, mezinárodní činnost, zkrácené procedury při rozhodování, proekologická svědomitost 
a široce pojatá vytrvalost.  

сссссс сссс čerstvé nápady - čisté řešení



Naši zaměstnanci oddělení technického poradenství jsou odborníky na školení v oblasti čištění a zvolení 
výrobků. Dlouholeté odborné zkušenosti a nadšené odhodlání jsou základnou pro činnost poradenského a 
obchodního teamu v rozsahu výběru technologických řešení, provádění zkoušek na objektech a vypracování 
doporučení a hygienických plánů. 
 
Další podporou pro naše zákazníky je „internetový poradce“ na našich webových stránkách. Tento šikovný a 
inteligentní poradenský on-line systém vytvořený na základě databáze znalostí o materiálech, druzích metod 
čištění a druzích znečištění umožňuje zvolení optimálního řešení pro konkrétní dotaz týkající se technologie 
čištění a výběru výrobků. Na našich stránkách jsou přístupné (s možností uložení) také karty nebezpečného 
preparátu a ekologická osvědčení pro všechny výrobky z naší nabídky.  

Zveme Vás k navštívení naších stránek www.buzil.com

vše o službě buzil

Eastern & Southeastern Europe Team
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C 580 Buz® Leather 20

G 145 Sunglorin 13

G 210 Suwi Glanz 11

G 235 Unibuz 11

G 240 Buz® Soap (ссссс Seifenreiniger) 11

G 270 Buz® Wipe (ссссс Laminatreiniger) 11

G 320 Buzilin 20

G 424 Total (ссссс Wachs- und Polymerlöser) 12

G 426 Total Extra 12

G 430 Multi Clean 7

G 433 Aktiv 7

G 435 Bistro 16

G 400 Parquet Stripper 20

G 440 Perfekt 15, 16

G 447 Budenat® LM 17

G 448 Budenat® Top 17

G 451 Budenat® Combi 16, 17

G 460 Bucalex® 9

G 461 Buz® Contracalc 9, 16

G 463 Bucasan® Clear 9

G 465 Wc Cleaner (ссссс WC-Reiniger) 9

G 468 Bucal 9

G 470 Optiflor® 18

G 477 Optiflor® Ex 18

G 478 Buz® Defoam (ссссс Entschäumer D) 18

G 481 Blitz Citro 6

G 482 Blitz Orange 6

G 483 Blitz Tropic 6

G 490 Erol® 14

G 491 Erolcid® 14

G 500 O Tens 6,  18

G 502 Buz® Point 18

G 505 Metapol 8

G 507 Buz® Metasoft 8

G 508 Buz® Polish (ссссс Scheuermittel, flüssig) 16

G 515 Reso Clean 6

G 522 Profiglass 6

G 525 Buz® Windowmaster                                                                                       6

G 530 Buz® Dish Fix (ссссс Spülfix) 16

G 542 Buz® Finesse 8

G 555 Clean Up 8

G 567 Buz® Fresh Magic 18

G 569 Buz® Fresh (ссссс buz fresh® Duftöl) 18

G 575 Buz® Grillmaster 16

G 576 Buz® Grillmaster ready-to-use 16

G 577 Buz® Flow 20

G 587 Budenat® Azid 9,  17

G 596 Budenat® Mano 17

HC 43 Maradin (ссссс Intensivreiniger) 7

IR 16 Indumaster® Step 15

IR 30 Indumaster® Protect 15

IR 42 Indumaster® Forte 15

IR 44 Indumaster® Intensive 15

IR 45 Indumaster® Strong 15

IR 47 Indumaster® Offensive 15

IR 55 Indumaster® Universal 15

P 311 Planta® Orange 21

P 312 Planta® San 21

P 313 Planta® Soft 21

P 314 Planta® Aloe 21

P 315 Planta® Cleen 21

P 316 Planta® Clear 21

P 318 Planta® View 21

P 319 Planta® San Intense 21

R 100 Roca Pregno 13, 19

R 180 Roca Clarin 19

R 200 Roca Dispers 19

R 300 Roca Wipe 11, 19

S 707 Corridoсr® Unic Ultra 12

S 708 Corridoсr® Power Stripper 12

S 720 Corridoсr® Basic 13

S 734 Corridoсr® Glorin 13

S 735 Corridoсr® Crystal 13

S 737 Corridoсr® Matt 13

S 740 Corridoсr® Brilliant 13

S 741 Corridoсr® Jewel 13

S 780 Corridсr® Daily 11

SP 10 Drizzle® Red 10

SP 20 Drizzle® Blue 7

SP 40 Drizzle® Red7 10

T 201 Polybuz® Trendy 11

T 265 Buz® Match Trendy 11

T 464 Bucasan® Trendy 9

T 465 Bucasan® Pino 9

T 560 Vario Clean Trendy 6

příslušenství 22

сссссссссс сс ссссссссссс ссссссс
сссссссс сссссс сссссссссссс 
сссссссс сссссс сссссссссссс numerický obsah



G 481
Blitz Citro

 

G 482
Blitz Orange

 

Univerzální čistící prostředek o neutrálním pH na základě alkoholu s 
citrónovou vůní. Odstraňuje stopy po tužce, fixu, kopírovacím papíru, 
nezanechává šmouhy, rychle schne. Používaný ke každodennímu 
ošetření chráněných  povrchů dřevěných, z umělých hmot, mosazi a 
mědi. Výrobek je dobře snášen pokožkou, působí jemně na povrchy. 

Univerzální čistící prostředek o neutrálním pH na základě alkoholu s 
oranžovou vůní. Odstraňuje stopy po tužce, fixu, kopírovacím papíru, 
nezanechává šmouhy, rychle schne. Používaný ke každodennímu 
ošetření chráněných  povrchů dřevěných, z umělých hmot, mosazi a 
mědi. Výrobek je dobře snášen pokožkou, působí jemně na povrchy.

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

dávkování:
20 - 50 ml / 10 l vody 

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

dávkování:
20 - 50 ml / 10 l vody

G 483
Blitz Tropic

 

G 500
O Tens

     

Univerzální čistící prostředek o neutrálním pH na základě alkoholu s 
tropického vůní. Odstraňuje stopy po tužce, fixu, kopírovacím papíru, 
nezanechává šmouhy, rychle schne. Používaný ke každodennímu 
ošetření chráněných  povrchů dřevěných, z umělých hmot, mosazi a 
mědi. Výrobek je dobře snášen pokožkou, působí jemně na povrchy.

Čistící prostředek na bázi kyseliny citrónové, neobsahující 
povrchově aktivní látky.Ideální k ošetřování textilních ploch nebo 
čalouněného nábytku. Vhodný také na kameninové dlaždice, stěny 
a stropy.

pH: 6,8 - 7,2
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
20 - 50 ml / 10 l vody 

pH: 10 - 10,5
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
ruční mytí: 20 – 100 ml / 10 l vody
automat: 100 - 2000 ml/10 l studené vody
bavlněná pletenina: 100 - 1000 ml/10 l vody
extrakční čištění/čištění čalounění:
200 - 1000 ml/10 l vody

T 560 Vario 
Clean Trendy 

   

G 515
Reso Clean

   

Jemný prostředek o neutrálním pH k čištění a ošetření choulostivých, 
povrchů odolných proti působení vody, jako rezopal, nábytek, okenní 
rámy, umělé hmoty, sklo. Zejména doporučován na akrylové sklo. 
Odstraňuje tukové skvrny, je jemný vůči povrchům a dobře snášený 
pokožkou. Schne rychle, bez zanecháváni  šmuh, má velmi příjemnou 
vůni.

Univerzální čistící prostředek, připraven k použití ve spreji, na 
bázi alkoholu. Ke každodennímu ošetření povrchů odolných proti 
působení vody, např. umělé hmoty, sklo, chrom, lakované dřevo.  
Odstraňuje stopy po tužce, fixu, propisce, nikotinu a kosmetice a 
tukové nečistoty. Nezanechává šmouhy, rychle schne, šetrný vůči 
povrchu. Účinné působení, jednoduché použití, příjemná vůně.

pH: 6 - 7
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čištění: 1:5 to 1:10 with vody

pH: 10,5
baleni: 500 ml, 10 l

dávkování:
Spray neředěné na vlákna, otřete povrch.

G 522 
Profiglass

Prostředek připravený k přímému použití na mytí skel. Čistí zrcadla 
a skla, schne rychle i beze šmuh. Používaný také k mytí a ošetření 
umělých hmot a automobilových skel. Odstraňuje nečistoty tuku 
a díky efektu anti-soiling brání příliš včasnému usazování špíny. 
Láhev s praktickou koncovkou – tryskou, umožňující bodovou apli-
kaci. Příjemná květinová vůně.

G 525 
Buz Window-
master

Koncentrát k čištění skel s efektem anti-soiling k čištění skel, oken, 
rámů, resopalu a automobilových skel. Výrobek je velmi účinný, 
málo pěnící. Odstraňuje nečistoty po hmyzu.  Nezanechává šmouhy, 
rychle schne, vydatný při použití. Díky efektu anti-soiling zabraňuje 
novému usazování nečistot, schne rychle beze šmuh. Nepoužívat na 
akrylová skla!

pH: 7 - 8
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
Použijte neředěný. Nastříkejte na hadřík (nejlépe hadr z mikrov-
láken) a vyleštěte čištěnou plochu.

pH: 6 - 7
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 100 ml / 10 l vody

> univerzální čistící prostředky 
připraveny k použití a koncentráty
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G 430
Multi Clean

   

G 433
Aktiv

    

Alkalický čistící prostředek obecného použití ke každodennímu 
ošetření a intenzivnímu čištění povrchů, materiálů a podlahových 
materiálů odolných proti působení vody a zásad, např.umělých 
hmot, dveří, oken, obkladů. Odstraňuje zbytky tuků a olejů. 
Rozpouští silné znečištění, málo pěnící a  vydatný. Používaný v 
mycích automatech, příjemná vůně.

Univerzální prostředek pro intenzivní čištění a ošetření většiny 
podlahových materiálů a povrchů vodě odolných (okenní rámy, 
dveře, radiátory, povrchy z umělé hmoty nebo ze skla, podlahy 
kamenné, z umělé hmoty, dlaždice). Dokonale odstraňuje olejové a 
tukové nečistoty, je velmi  vydatný a jemný vůči čištěnému povrchu, 
má příjemnou vůni. Používaný jako stripper svrchní ochranné vrstvy.
 

pH: 12-13
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 50 - 100 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 200 - 300 ml / 10 l vody

pH: 10 - 10,5
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
Málo zašpiněné: 20 ml / 10 l vody
Silné znečištění: 50 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 150 - 200 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 100 ml / 10 l vody

HC 43
Maradin

    

SP 20
Drizzle® Blue

Alkalický super koncentrát k ošetření a intenzivnímu čištění sině 
znečištěných materiálů a podlahových materiálů, odolných proti 
působení vody. Ideální k úklidu po opravách. Vhodný pro sportovní 
podlahy. Intenzivní působení na olejové a tukové. Zabraňuje 
rychlému opětovnému usazování nečistot. Málo pěnící, dobře 
snášený pokožkou,příjemná vůně. 

Připraven k použití čisticí přípravek pro postřikové udržovací čištění 
voděodolných povrchů. Vhodné pro použití v kancelářích, hotely a 
veřejných zařízeních. Zvláště vhodné pro skla a zrcadel, povrchy z 
plastu, laku, keramiky, kovu a akrylovým sklem. Odstraňuje půdu 
opuštěnou otisků prstů, mastnoty a zbytky nikotinu se silným 
čisticím výkonem. Opětovné znečištění je snížena pomocí snadno 
čistitelným efektu.

pH: 9,5 - 10,5
baleni: 1 l, 10 l

dávkování 
Aktuální čištění: 10 - 20 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 20 - 40 ml / 10 l vody
Čistící stroje:
Aktuální čištění: 20 - 40 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 60 - 80 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čištění: 1:20 to 1:50 with vody
Jednokotoučové stroje: 60 - 100 ml / 10 l vody

pH: 9
baleni: 500 ml, 10 l

dávkování:
Spray nezředěný na vhodným čisticím hadříkem navlhčeným
plochy.

>  intenzivní čištění 

zvýšení čisticího výkonu
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G 505
Metapol

  

G 507
Buz® Metasoft

 

Politura o vysoké viskozitě na kovy, neobsahující kyseliny, s šetrným 
půso-bením na povrch. Prostředek doporučovaný na nerezovou ocel, 
nikl, mosaz, bronz, měď, chrom,hliník a eloxovaný hliník.  Ideální 
na umělé hmoty, sklo, keramiku a desek elektrických sporáků. 
Používaný v potravinářském průmyslu. Současně čistí a ošetřuje, 
dodává vysoký lesk. Odstraňuje vápenné nánosy, dokonale rozpouští 
tuky a oleje.

Čistící prostředek na ušlechtilou ocel zanechávající ochranný povlak 
o vysokém lesku (efekt kondenzace), velmi účinně odstraňuje 
nečistoty, mastné skvrny, rez nánosy z povrchu ušlechtilé ocele a 
jiných povrchů odolných proti působení kyselin.

pH: 9-10
baleni: 500 ml

 

dávkování:
Aplikujte neředěný. Prostředek naneste na hadřík, očistěte plochu. 
Po očištění spláchněte čistou vodou.

pH: 3
baleni: 500 ml  

dávkování:
Aplikujte neředěný. Prostředek naneste na hadřík, očistěte plochu. 
Po očištění spláchněte čistou vodou.

G 542
Buz® Finesse

G 555
Clean Up

 

Speciální prostředek připraven k použití na čištění nábytku s 
antistatickými účinky. Osvěžuje barvy nábytku, chrání před 
opětovným znečištěním. Používaný na dřevo, umělé hmoty, 
keramiku, bronz, měď a ušlechtilou ocel. Je vhodný k ošetřování 
kabin automobilů. Výrobek osvěžuje barvy a současně čistí a 
konservuje, chrání před korozí.

Speciální čistící prostředek ve spreji na bázi rozpouštědel na 
všechny povrchy odolné proti působení rozpouštědel (rozvodné 
desky, klávesnice, počítače,  telefony, dveře, ušlechtilá ocel). 
Odstraňuje nečistoty po tužkách, vodě odolných fixech, propiskách, 
tuši  a tonerech. Antistatické účinky. Bodová aplikace. Velmi účinný 
a vydatný  prostředek.

pH: сс ссссссссссс
baleni: 300 ml

 

dávkování:
Použijte neředěné. Aplikujte na hadřík, naneste na čištěnou plochu 
a poté rozleštěte.

pH: 10,5 - 11,5
baleni: 500 ml

 

dávkování:
Požijte neředěné. Prostředek aplikujte na skvrnu a nechte chvíli 
působit. Za pomocí měkkého hadříku skvrnu vyčistěte a následně 
opláchněte studenou vodou.

> speciální řešení
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> aktuálni/základni čištění

G 463
Bucasan® 
Clear                 

G 587
Budenat® Azid

   

Průzračný prostředek k čištění a ošetřování zdravotnických potřeb a 
zařízení na bázi kyseliny amidosulfonové. Koncentrát působí proti 
bakteriím. Výrobek ztěžuje usazování špíny (efekt easy-to-clean), 
odstraňuje vápno, nečistoty a zbytky mýdla, nebarví povrchy ani 
mezery. Používán na povrchy  typu: obklady (na stěnách, podlahách, 
kameninové a protiskluzové) umyvadla a WC, chromové povrchy a 
povrchy z nerez oceli.

Dezinfekce sanitární čistič pro údržbu čištění a dezinfekci ve 
všech sanitárních a mokrých prostorách. Použití na všechny 
acidresistant materiálů a povrchů, jako jsou pisoáry, WC, umyvadel 
a obkladů. Zvláště vhodné pro hygienicky citlivých oblastech, 
jako jsou nemocnice, kliniky, lékařské ordinace, sanatoria, školy a 
školky. Snadno se rozpouští usazeniny vápna, moči, půdy a mýdlové 
usazeniny. Bakteriální a fungicidní účinek. Účinná dezinfekce 
a rozpouštění vápna v jednom kroku. Test účinnosti v souladu s 
klinicky příslušných evropských norem.

pH: 0,5 - 1
baleni: 1 l, 10 l
 

dávkování:
сссссссссссWC, pisoáry:  Neředěný
Sanitární povrchy a porcelánová podlaha: 50 ml / 10 l vody
Jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 l / 10 l vody
Pěnové pistole: 1:5 to 1:10 s vodou

pH: 2
baleni: 1 l, 5 l

dávkování:
WC, pisoáry: neředěný
Sanitární plochy: 50 ml / 10 l vody
Dezinfekce: EN 1276 0,5% / 5 min.
EN 1650 0,5% / 15 min.
EN 13697 2,0% / 5 min.
Pěnová pistole: 1:05-01:10 vodou

T 464
Bucasan® 
Trendy      

G 468 
Bucal

  

Prostředek k čištění zdravotnických potřeb a zařízení na bázi 
kyseliny amidosulfonové o svěží vůni trendy. Používaný k ošetřování 
všech materiálů a povrchů odolných proti působení kyselin, jako 
jsou dlaždice, umyvadla a WC, povrchů chromových a z nerez oceli, 
dlaždičky a obkladačky. Dodává lesk a nezanechává šmouhy díky 
kondenzačnímu efektu. Výrobek rozpouští vápno, nečistoty a zbytky 
mýdla. Koncentrát působí proti bakteriím.

Mírné sanitární aroma čistič pro údržbu čištění v naprostém mokré 
plochy místnosti, jako bazény, hygienické zázemí, sportovní a 
fitness zařízení, šatny, mokré buňky. Zvláště vhodné v měkké vodní 
plochy. Aplikace na smaltovaných a hliníkových povrchů a podlahy 
z přírodního kamene (např. mramor, mušlový vápenec). Tekutý 
kombinovaný přípravek k dezinfekci čištění. Jemný na povrchu, 
dobré čistící výkon s   dlouhotrvající deodorační, vůně. RK uvedeny.

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

 

dávkování:
Toaleta, pisoáry: neředěný
Sanitární povrchy: 50 ml / 10 litrů vody
Jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 litr / 10 l vody
Pěnové pistole 1:5-1:10 s vodou

pH: 5
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 50 - 100 ml / 10 l vody to neředěný
Vysokotlaké čištění: 1:5 to 1:10 s vodou

G 460
Bucalex®

     

G 461  
Buz®
Contracalc     

Prostředek pro důkladné čištění zdravotnických místností na bázi 
kyseliny fosforečné. Používaný na všechny materiály a povrchy 
odolné proti působení kyselin ve vlhkých místnostech. Zejména 
vhodný na sanitární keramiku, chrom a povrchy z nerez oceli.  
Rozpouští vápno, vodní kámen, odstraňuje rovněž zbytky mýdla, 
tuky a špínu. Koncentrát působí proti bakteriím. Neobsahuje 
kyselinu solnou.

Prostředek k odvápňování na bázi kyseliny fosforečné pro důkladné 
čištění povrchů v místech rychlého vzniku vápenných nánosů 
(plovárny, zdravotnická zařízení, podniky potravinářského průmyslu).  
Ideální k důkladnému čištění povrchů z nerez oceli, pokryté 
vápennými nánosy. Dokonalý  na intenzivní čištění kameninových 
a protiskluzových dlažeb. Vhodný k odvápňování zařízení. Rozpouští 
vápno, cement, zbytky betonu, rez, kotelní kámen a zbytky mýdla.
Prostředek bez zápachu, málo pěnící, velmi vydatný. Koncentrát 
působí proti baktériím.

pH: 0,2 - 1
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 100 ml / 10 l vody to neředěný
Jednokotoučové stroje: 100 ml - 1 l / 10 l vody
Pěnové pistole: 1:5 to 1:10 s vodou

pH: < 1
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění:
Aktuální čištění: 100 ml / 10 l vody
Základní čištění: 1 l / 10 l vody
Jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 l / 10 l vody
Vysokotlaké čištění machine: 1:5 to 1:10 s vodou
Pěnové pistole: 1:5 to 1:10 s vodou
Je to v angličtině: 250 ml / 1 l vody

G 465
Wc Cleaner

pH: 0
baleni: 1 l, 10 l

 

T 465
Bucasan® Pino

    

Prostředek k čištění WC obsahující kyselinu solnou. Vyznačuje se 
vysokou viskozitou, Rozpouští vápno, rez, vodní a kotelní kámen. 
Používaný k důkladnému čištění všech proti působení kyseliny solné 
odolných mušlí WC a pisoárů. Vysoce účinný výrobek se osvědčuje 
i v nejobtížnějších případech. Proniká do hloubky a odstraňuje 
dokonce houževnaté vrstvy nečistot, viskozita umožňuje dobrou 
přilnavost ve WC a pisoárech a dlouhou dobu působení. 

dávkování:
50 ml / 10 l vody na neředěný

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

Prostředek k čištění zdravotnických potřeb a zařízení na bázi 
kyseliny amidosulfonové o svěží vůni trendy. Používaný k ošetřování 
všech materiálů a povrchů odolných proti působení kyselin, jako 
jsou dlaždice, umyvadla a WC, povrchů chromových a z nerez oceli, 
dlaždičky a obkladačky. Dodává lesk a nezanechává šmouhy díky 
kondenzačnímu efektu. Výrobek rozpouští vápno, nečistoty a zbytky 
mýdla. Koncentrát působí proti bakteriím.

dávkování:
Toaleta, pisoáry: neředěný
Sanitární povrchy: 50 ml / 10 litrů vody
Jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 litr / 10 l vody
Pěnové pistole 1:5-1:10 s vodou
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SP 10
Drizzle® Red

 

SP 40
Drizzle® Red7

 

Připraven k použití, kyselina hygienické údržby čistič pro údržbu 
čištění odolné proti kyselinám, vodě odolný povrch. Používá 
se pro aplikace v celém sanitárních a mokrých prostorách v 
hotely, kanceláře a veřejné budovy. Zvláště vhodné pro povrchy 
chromovaných. Účinné odstranění minerálních znečištěním, jako 
vápno. Vynikající rozpouštědlo kosmetické mýdlo a zbytků, silný 
čisticí účinek, re-znečištění snížit pomocí snadno čistitelným 
efektu. Jemný na po.

Připraven k použití, neutrální sanitární čisticí prostředek pro 
údržbu stříkací udržovací čištění voděodolných povrchů. Používá 
se pro aplikace v celém sanitárních a mokrých prostorech ve hotelů, 
kanceláří a veřejných budov a suchých toalet. Zvláště vhodná pro 
náročné a citlivé povrchy, jako jsou mosaz, hliník, smalt, akrylového 
skla a mramoru. Odstraňuje půdu jako kosmetické a zbytky mýdla. 
Snižuje vápenných usazenin pomocí snadno čistý efekt, extrémně 
materiál kompatibilní.

pH: 1
baleni: 500 ml, 10 l

dávkování:
Aplikujte na vhodný hadřík a očistěte plochy poté opláchněte vo-
dou.

pH: 7 
baleni: 500 ml, 10 l

dávkování:
Aplikujte na vhodný hadřík a očistěte plochy poté opláchněte vo-
dou.

> připravené k použití

сссссссссс ссссссссс сссссссс  

denně  mytí 
toalet

základní 
čištění toalet

bez obsa-
hu kyselin

kyselina 
amidosulfo-
nová

kyselina 
fosforečná

kyselina 
chlorovo-
díková

čištění 
pěnou

mytí vysoký / 
nízký tlak další informace

   
   

   
   

   
   

   
 č

iš
tě

ní
 t

oa
le

t

G 460 Bucalex® • • сссссс lepkavý

G 461 Buz® Contracalc • • • • сссссссссс bezbarvý

G 463 Bucasan® Clear • • • сссссс efekt „snadno se čistí” (easy-to-
clean)/ сссссссссс bezbarvý

G 465 Wc Cleaner • • сссссс lepkavý сссссс

G 467 Bucazid® S • •

G 468 Bucal • • • vůně svěžesti сссссс сссссссссссссс сссссс

G 587 Budenat® Azid • • ссссссссссссссс dezinfekční účinek, speciální směs 
kyselin ссссссссссс с сссссс

SP 10 Drizzle® Red • • • ссссссс с ссссссссссссс připraven k použití

SP 40 Drizzle® Red7 • • připraven k použití ссссссс с ссссссссссссс

T 464 Bucasan® Trendy • • • сссссс ссссссссссс efekt zkapalňování

T 465 Bucasan® Pino • • • efekt zkapalňování

сссссссссс ссссссссс сссссссс zvýšení čisticího výkonu
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G 210
Suwi Glanz

   

G 235
Unibuz

 

Prostředek k mytí a ošetřování  na bázi polymerů a vosků 
nerozpustných ve vodě, určený k ošetřování a ochraně louhovitých 
krytů podlah, odolný proti působení vody. Zejména dopo-ručovaný 
na nelakované parkety, mramor, betonové výrobky natřené základní 
barvou, kabřinec, teraso. Protiskluzové působení, možnost leštění. 
Dodává vysoký lesk

Univerzální  prostředek k mytí a ošetřování,  obsahující polymery 
rozpustné ve vodě, určený k ošetřování podlahových materiálů, 
odolných proti působení vody. Zejména doporučujeme na PVC, 
linoleum, kaučuk, žulu, mramor, betonové výrobky s povrchem 
natřeným základní barvou. Výrobek rychle schnoucí, málo pěnící, s 
výraznou protiskluzovou účinností. Nezanechává šmouhy, nevrství 
se, dodává lehce matný lesk.

pH: 8 - 9
baleni: 1 l

dávkování:
Ochrana: 1:1 s vodou
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Spray leštění: 1:1 - 1:3 s vodou

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

dávkování:
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 50 - 150 ml / 10 l vody 

G 240
Buz® Soap

     

S 780 
Corridoоr® 
Daily    

Univerzální  prostředek k ošetřování a mytí na bázi mýdla, leštitelný, 
s antistatickými a protiskluzovými účinky, dodává saténový lesk. 
Doporučován k čištění kamenů (mramor, kabřinec, teraso), na PVC, 
kaučuk a podlah odvádějící elektrické náboje..

Víceúčelový prostředek k mytí a ošetřování, dodávající vysoký lesk, 
na bázi polymerů rozpustných ve vodě, na povrchy odolné proti vodě, 
zejména doporučován  do sportovních místností, na PVC , linoleum, 
nelakované parkety a betonové výrobky. Možnost použití pro mycí 
stroj a leštění. Protiskluzové vlastnosti. Vysoký efekt ošetření. 
Zabraňuje vzniku šlépějí a ukládání nečistot.

pH: 10 - 11
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 100 ml / 10 l vody

pH: 8 - 9
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
Ochrana: 500 - 1000 ml / 10 l vody
Aktuální čištění: 50 ml / 10 l vody
Spray čištění: 3% řešení
Intenzivní čištění: 500 ml / 10 l vody
Spray leštění: 1:3 s vodou
Čistící stroje: 100 ml / 10 l vody

T 201
Polybuz® 
Trendy  

T 265 
Buz® Match 
Trendy  

Prostředek k mytí a ošetřování,  na bázi alkoholu určený pro každý 
druh vodě odolného podlahového materiálu (např. lakovaných 
parket, laminátů, žuly, keramických dlaždic, případně z ušlechtilé 
kameniny. Výrobek rychle schnoucí, málo pěnící, vydatný, s velmi 
svěží vůní, nezanechává šmouhy. Ke strojovému použití.

Prostředek o neutrálním pH používaný v mycích automatech k 
čištění podlahových materiálů odolných  proti působení vody. 
Doporučován na sportovní podlahy (splňuje požadavky normy FMPA 
DIN 18032/2). Vhodný na žulu, mramor, beton, kabřinec i teraso. 
Schne rychle a beze šmuh, nevrství se, protiskluzové účinky.

pH: 5,5 - 6,5
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 50 - 150 ml / 10 l vody 

pH: 7 - 8
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 100 ml / 10 l vody
Ochrana: 1,5 l / 10 l vody
Čistící stroje: 150 ml / 10 l vody

G 270 
Buz® Wipe
   

R 300
Roca Wipe

  

Prostředek na bázi alkoholu k čištění laminovaných povrchů, 
podlahových panelů, lakovaných parket a keramických podlah a 
na vysoký lesk vyleštěných podlah z přírodního kamene.  Výrobek 
o neutrálním pH, nezanechávající šmouhy, nevrstvící se, rychle 
schnoucí, málo pěnící. Protiskluzové účinky, dodává lesk.

Speciální velmi vlhké čisticí prostředek pro údržbu čištění 
voděodolný, impregnované povrchy a podlahy se špatnými máčení 
vlastnosti. Zvláště doporučeno pro impregnovaných přírodního 
kamene podlahy, dlažba porcelánové kameniny, zářící podlahy. 
Je také použitelná na elastické podlahové krytiny s povrchovou 
úpravou. Vhodné pro použití v jednom kroku mokré stírání procesu. 
R 300 ROCA otřete má velmi dobré smáčecí vlastnosti v kombinaci 
s vynikajícími nečistoty odstranění kvalit. Zbytky a beze šmouh 
čištění svěží příjemnou vůní.

pH: 8
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 50 ml / 10 l vody

pH: 10
baleni: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 100 ml / 10 l vody

> aktuálni čištění
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> základni čištění

G 424  
Total

    

G 426
Total Extra

   

Vysoce alkalický prostředek k odstraňování vosku a polymerových 
povlaků z podlahových materiálů odolných proti vodě a zásadám, 
jako PVC, kámen (neleštěný), kabřinec a keramická dlažba. 
Rozpouští obtížné nečistoty a dokonce extrémně navrstvené 
ochranné povlaky. Krátká doba reakce, schopný k emulgování. 
Výrobek málo pěnící, nevytvářející nebezpečí uklouznutí, vysoce 
vydatný.

Vysoce alkalický prostředek k důkladnému čištění podlahových 
materiálů odolných proti vodě a zásadám, jako PVC, kámen 
(neleštěný), kabřinec a keramická dlažba. Rozpouští obtížné 
nečistoty a dokonce extrémně navrstvené ochranné povlaky. Málo 
pěnící, s příjemnou vůní, nevytvářející nebezpečí uklouznutí.

pH: 13,5 - 14
baleni: 10 l

dávkování:
1 - 3 l / 10 l vody

pH: 13 - 13,5
baleni: 10 l

dávkování:
1 - 3 l / 10 l vody

S 707 
Corridоor® Unic 
Ultra   

S 708
Corridоor® 
Power Stripper
 

   

Prostředek k důkladnému čištění vodě odolných podlahových 
materiálů, choulos-tivých na působení zásad,  zejména linolea, 
kaučuku a vápenného kamene. Používaný na PVC , asfalt, přírodní 
a umělý kámen, kabřinec a keramické dlaždice. Výrobek je bezpečný 
pro čištěný povrch, vynikající účinnost při rozpouštění starých 
ochranných vrstev. Krátká doba působení, výrobek je po čištění 
snadno odstranitelný.

Prostředek se speciálním složením rozpouštědel, která odstraňuje 
všechny, těžko odstranitelné, ochranné fólie z konkurenčních 
výrobců, včetně polyuretanových a povlaků, které obsahují soli 
kovů. Rychlé a efektivní narušení vazeb polymerních částic. 
Výjimečně mírný vliv na očištěnou materiálu, lze použít materiály 
citlivé na alkalia (i PVC, kaučuku, linolea). Produkt s příjemnou vůní 
a krátkým trváním účinku díky speciální směsi rozpouštědel. 

pH: 10
baleni: 10 l

dávkování:
1 - 3 l / 10 l vody

pH: 10
baleni; 5l

dávkování:
1 - 3 l / 10 l vody

сссPVC сссссс kaučuk сссссссс linoleum
сссссс parkety / 
laminát 
lakovaný

сссссс 
parket ne-
lakovaný

сссссс

сссссссссс 
sportovní 
podlahy

сссс

сссссс žula сссссс mramor ссссс betonové 
výrobky

сссссссссссс
сссссс keramické 
a por-
celánové 
dlaždice

ссссссс slínku / 
terakota

ссссс с 
сссс

G 210 Suwi Glanz • • • •

G 235 Unibuz • • • • • •

G 240 Buz® Soap • • • •

S 780 Corridсr® Daily • • • • • • •

či
št

ěn
í

T 201 Polybuz® Trendy • • •

R 300 Roca Wipe • • • • • • • • •

T 265 Buz Match® Trendy • • • • • • • •

G 270 Buz® Wipe • • •

• = сс сссссссссссс сссссссссссс сссссссссс ссссс

сссссссссс ссссссссссsportovní 
podlahy odolné 
proti vodě

сссссссPVC сссссс kaučuk ссссссссlinoleum ссссссссссссс сссссс umělé kameny сссссссссссссссс přírodní kameny сссссссссссссс сссссссссс další informace

zá
kl

ad
ní

 č
iš

tě
ní

G 424 Total •

 G 426 Total Extra • rozpouští i velmi objemné 
staré nátěry

S 707 Corridсr® Unic 
Ultra • • • • • • ekonomické  dávkování 

1 l / 10 l vodyссссс сссссссс ссссс

 S 708 Corridсr® Power 
Stripper • • • • • •

odstraňuje všechny, těžko 
odstranitelné, ochranné nátěry 

z konkurenčních výrobců сссссссс сссссс
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> okrytí podlahové
impregnace

G 145
Sunglorin

  

S 734 
Corridoоr® 
Glorin  

Voskově-polymerová  emulze  dodávající vysoký lesk, s možností 
leštění, používaná na gumu, linoleum, asfalt a lakované parkety. 
Snadno odstranitelná, leštitelná o příjemné vůni a s protiskluzovým 
účinkem. Používaná rovněž jako prostředek na ošetřování.

Disperze pro ochranu podlah s uzavřeným povrchem, odolným proti 
působení vody (PVC, linoleum, kaučuk). Zejména doporučován pro 
použití v nemocnicích s ohledem na odolnost proti dezinfekčním 
prostředkům. Protiskluzové a vyplňující vlastnosti, dobré rozlévání, 
možnost leštění. 

pH: 8,5 - 9,2
baleniсссссс: 10 l с

dávkování: ссссссссс
Naneste 2-3 vrstvy neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout 
před aplikací další.
Otírání čistič:
Lakované podlahy: 100 - 150 ml / 10 l vody
Nenatírané podlahy: 150 - 200ml / 10l vody

pH: 7,5
сссссссbaleni: 10 l с

dávkování: ссссссссс
Naneste 2-3 vrstvy neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout 
před další aplikací.

S 735 
Corridоor®
Crystal    

S 737 
Corridоor®Matt

Univerzální, víceúčelová emulze ke konzervaci podlah s uzavřeným 
povrchem, odolných proti působení vody (PVC, linoleum, parkety). 
Protiskluzové a vyplňující vlastnosti, dobré rozlévání, možnost 
leštění postřikovou metodou. Prostředek k mytí a ošetřování, 
dodávající vysoký lesk.

Saténově matný ochranný disperzní nátěr odolný dezinfekčním 
prostředkům. Zvláště vhodný na podlahy ošetřovatelné ochranným 
nátěrem jako je PVC, linoleum, guma. Ideální pro použití ve 
zdravotnických zařízeních suchých jako domovy pro seniory, domech 
s pečovatelskou službou a nemocnice. S 737 Corridor®Matt má 
matný saténový vzhled a protiskluzové vlastnosti.. Testováno podle 
FMPA (DIN 18032/2) na podlahách na sportovištích.

pH: 8,8 - 9
сссссссbaleni: 1 l с, 10 l с

сссссссссdávkování:
Naneste 2-3 vrstvy neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout před 
aplikací další.
Spray leštění: 1:1 s vodou
Otírání čistší 100 ml / 10 litrů vody сссс 

pH: 7,5
сссссссbaleni: 10  l

сссссссссdávkování: сссссс
ссссссссссссNaneste 2-3 vrstvy neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout před 
další aplikací.

S 740  
Corridоor® 
Brilliant   

S 741  
Corridоor® Jewel

  

Disperze pro základní nátěr na bázi polyuretanů, doporučovaná 
k použití v nemocnicích, obchodních centrech a v průmyslu (PVC, 
linoleum, betonové podlahy). Dokonalé vyplňující vlastnosti, 
protiskluzové vlastnosti, odolnost proti alkoholům a dezinfekčním 
prostředkům. Dodává 

ссссссссOchranný nátěr s extrémně dlouhou životností a odolností - také na 
ruční sanitizer / ethanol / (vysoká adheze). Produkt je velmi rychlý 
a jednoduchý na používání s lesku ovládané leštění. Nová receptura 
snižuje rychlost ukládání nečistot a zlepšuje efektivitu ekonomiky 
každodenní čištění "podlaha se snadno udržuje v čistotě." 
Polymery použití uvnitř vyrábět homogenní strukturu povrchu a 
snížit i opětovné znečištění a nechte sklouznout mop jednodušší. 
Nátěr odpovídá protiskluzové norem (dle DIN 51131), a je šetrný k 
životnímu prostředí - neobsahuje žádné kovové soli a jsou odolnější 
než běžné nátěry

pH: 8,5 - 9
baleni ссс: 10 l с

сссссссссdávkování:
Použijte neředěný, platí řídce 2 -3 krát. Každá vrstva má sušit o sobě. 
Vyleštěte patro s vysokorychlostním strojem a vhodné lešticího ne 
dříve než po 8 hodinách

pH: 7
сссссссbaleni: 5 l

сссссссссdávkování:
ссссссссссссNaneste 2 vrstvy neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout před 
další aplikací.

R 100  
Roca Pregno

 

S 720 
Corridoоr®
Basic

сссссссссProstředek pro impregnaci kamene, zvýrazňuje jeho přirozenou 
barvu a zpevňuje strukturu. Používaný na pórovité a nasákavé 
kamenné podlahy a povrchy vně budov (mine-rální omítka, beton, 
vápenopískové cihly, cementový potěr) Chrání před rychlým 
opětovným znečištěním, usnadňuje běžnou údržbu, proniká hluboko 
do pórů. Produkt propouští vodní páru. ссссссссс ссссссссссс ссссссссссс

Prostředek vyplňující póry pro základní nátěry povrchů (např. 
linoleum, cement, beton, magnezit, pískovec). Ideální pro všechny 
staré a poškozené vsakující podlahové materiály (odolnost proti 
alkoholům a dezinfekčním prostředkům). Výrobek usnadňuje 
pozdější každodenní údržbu, zvýrazňuje barvu, znemožňuje 
usazování nečistot v pórech.

pH: –
сссссссbaleni: 1 l с ,10 сl

сссссссdávkování:сссссссс
сссссссссссс ссAplikujte neředěné za pomocí mopu nebo válečku  do doby nasycení 
povrchu (povrch již dále nesaje). Přebytečnou impregnaci setřete. 
Povrch vyleštěte měkkým savým hadrem.

pH: 7 - 8
сссссссbaleni: 10 сl

ссссссссdávkování сссссссссс:
ссссссссссссAplikujte neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout před další 
aplikací. сссссссссссс сссс ссссссс сс
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> сссссссс сссссссс keramická dlažba

сссссссссс
сссссссссс с sportovní 
podlahy

сссс с

PVCсссссс сссссссс kaučuk
ссссссссссс с
сссссссссссссlinoleum

сссссс

сссссссссссс с сссссссссссссссpřírodní a umělé 
kamenyссссссссс

сссссссс ссс
ссссссссссс odolnost vůči 
dezinfekčním 
prostředkům

ссссс

сссссссссссссс 
funkce čisticího 
prostředku pro 
každodenní péči

сссссссссс

další informace

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 p
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ry
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G 145 Sunglorin • • • • •

S 734 Corridсor® Glorin • • • •

S 735 Corridoсr® Crystal • • • •

S 740 Corridсor® Brilliant • • • сс сссссссс ссссс сссссссс ne obsahují kovové 
soli

S 741 Corridсor® Jewell • • • • сс сссссссс ссссс сссссссс ne obsahují kovové 
soli

S 737 Corridсor® Matt • • • • • ссссссс ссссссссс matná disperze

R 200 Roca Dispers • • ne obsahují kovové 
soli

R 100 Roca Pregno • сссссссс impregnace

S 720 Corridсor® Basic • • ссссссссссс сссссссс absorbující linoleum

 > keramická dlažba   сссссссссссссс сссссссссссс   сссссссс  сссссссс
G 490 
Erol®

  

G 491 
Erolcid®

   

Neobyčejně účinný alkalický čistící  prostředek na drobně 
zrnité, mikro-pórovinové a kamenité dlaždice (např. gres), 
s protiskluzovými vlast-nostmi, hluboce vnikající do pórů a 
rozpouštějící tam nečistoty.  Nezanechává šmouhy, málo pěnící 
má schopnost homogenního míchání s tvrdou vodou. Společně s 
kyselým čistícím prostředkem G 491 Erolcid® zajišťuje perfektní 
čistící efekt.

ссссссссссссссссссссссČistící prostředek na bázi kyseliny fosforečné k čištění mikro-
pórovinových povrchů, odolných proti působení kyselin. Zejména 
vhodný pro čištění kameniny a protiskluzové dlažby. Rozpouští rez, 
nánosy cementu a vápna. Intenzívní samočinné čištění. Společně s 
alkalickým speciálním čistícím prostředkem  G 490 Erol® v systému 
zajišťuje perfektní čistící efekt.

pH: 12-13
сссссссbaleni: 1 сl, 10 сl

сссссссdávkování:сссссссс
сссссссссссс ссAktuální čištění: 50 - 100 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 100 - 200 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody
Základní čištění: 1 -3 l / 10 l vody

pH: 0,5 - 1
сссссссbaleni: 1 l, 10 lс

ссссссссdávkování сссссссссс:
ссссссссссссAktuální čištění: 100 ml / 10 l vody
Základní čištění: 1 l / 10 l vody
Jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 l / 10 l vody
Čistící stroje: 200 - 500 ml / 10 l vody сс

keramická dlažba
Keramicke dlažby jsou mikroporézní, hrubé, často prosklené a někdy leštěné do vysokého lesku. Dokonce i malé částice nečistot, které 
obsahují tuk, vápenec nebo mikroorganismy mohou proniknout hluboko do mikropórů, které ztěžuje jejich odstranění. Optimální 
a efektivní řešení zaměřená na odstranění tohoto typu znečištění je použití produktů systému Erol® s mopem z mikrovlákna nebo 
podložku.

сссссс с

Výhody a přínosy systému Erol®
• Silné rozpouštění nečistot • Rychlý účinek 

•  Důkladné čištění akce v mikropórů • Hygiena, čistota, dobrý vzhled

• Univerzální použití • Multifunkční zařízení

•  Ruční a strojové čištění • Ekonomické použití

i
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G 440
Perfekt

     

IR 16  
Indumaster®
Step    

сссссссссссссссссSilně působící alkalický čistící prostředek na povrchy odolné 
proti působení alkaloidů, určený k čištění povrchů v dílnách, 
průmyslových podnicích, k obnově po požárech, atestovaný pro 
potravinářský průmysl. Výrobek rozpouští silné olejové a mastné 
nečistoty, málo pění a je vydatný, má příjemnou vůni, podléhá 
biodegradaci. Prostředek vhodný ke strojovému mytí i pod vysokým 
tlakem, zapsaný na seznam RK.

сссссссссссссссссNeutrální silný čistič pro ruční i strojní údržby a intenzivní čištění 
všech voděodolných povrchů a podlah. Zvláště vhodné pro hliníkové 
povrchy. Může být použita pro mechanické čištění pohyblivých 
schodů a pohyblivých chodníků. Quickacting intenzivní čistič. 
Dobrý čistící výkon, zejména ropy a maziva nečistotami. Vynikající 
smáčivost. Velmi dobrá snášenlivost s materiály.

pH: 13 - 14
сссссссbaleni:
1 с l, 10  lс, 200 l с

сссссссссdávkování сссссссссс:
ссссссссRuční čištění: 50 - 200 ml / 10 l vody
Drhnutí sušičky: 100 - 200 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čištění: 1:5-1:10 s vodou

pH: 8 - 9
сссссссbaleni: 10 l с

сссссссссdávkování сссссссссс:
ссссссссRuční čištění: 50 ml / 10 l vody 
Drhnutí sušičky: 100 - 200 ml / 10 l vody 
Čištění eskalátorů: Kartáč a vakuové postup: 1 - 2 l / 10 l vody             
Tlaková nádoba - spray zařízení: 1:1-1:2 pro pre-sprej сссс ссс сссссссссссссссс ссссссссссс

IR 30 
Indumaster®
Protect    

IR 42
Indumaster®
Forte     

pH: 10
сссссссbaleni: 10 l с, 200 l с

сссссссссPrůmyslový čistící prostředek, mírně zásaditý, s antikorozní 
ochranou  k čištění materiálů, povrchů a podlahových materiálů, 
odolných proti působení zásad, v průmyslových prostorách a dílnách. 
Doporučován zejména k čištění strojů, vozových plachet nákladních 
automobilů a karosérií. Rozpouští staré olejové a mastné nečistoty, 
vrtací oleje.  Vydatný výrobek s příjemnou vůní, účinný dokonce při 
použití tvrdé vody.   Používaný ve vysokotlakých automatech např. 
k odmaštění před nátěrem.

dávkování сссссссссс:
Ruční čištění: 100 - 200 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čištění: 1:5-1:10 s vodou
Čistící stroje: 200 - 500 ml / 10 l vody с ссссс

pH: 5 - 5,5 
baleniссссссс: 10 с l

Intenzivně čistící prostředek na bázi rozpouštědel na podlahy 
ve sportovních a průmyslových objektech. Vhodný k použití na 
materiály a podlahové materiály citlivé na zásady a odolné pro-
ti působení rozpouštědel. Ověřeno při čištění sportovních hal a 
skladů. Zejména doporučován k odstraňování stop po botách, sta-
ré gumy z podešví bot a pneumatik (např. aut, vidlicových vozíků) 
a lepidla používaného sportovci. Rozpouští olejové a mastné. 
Výrobek vydatný, málo pěnící. Používaný v mycích automatech.

сссссссссdávkování сссссссссс:
ссссссссссRuční čištění: 100 - 200 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody
Removal of heel marks: Neředěný to 1:2 with vody

IR 44
Indumaster®
Intensive     

IR 45
Indumaster®
Strong      

ссссссссссссссссIntenzivní, alkalický čistící prostředek pro průmysl k čištění 
povrchů, materiálů a podlah v průmyslových prostorách a dílnách 
odolných proti působení zásad.  Atestovaný, připuštěný k použití  
potravinářském průmyslu.  Rozpouští staré olejové a mastné 
nečistoty, je málo pěnící a vydatný. Dodává se pro mycí stroje nebo 
při použití vysokotlaké myčky.

сссссссссссссссAlkalický čistící prostředek pro rozpouštění nejintenzivnějších 
průmyslových nečistot. Používaný k čištění materiálů, povrchů a 
podlah odolných na působení zásad v průmyslových prostorách 
a dílnách.  Zejména doporučován k odstranění gumy sedřené z 
pneumatik a grafitu. Výrobek rozpouští nečistoty po sazích, oleji a 
tuku, je velmi účinný a málo pěnící. Dodává se ke strojnímu mytí 
nebo pro vysokotlakou myčku.

pH: 11 - 12
сссссссbaleni: 10 l с, 200 l с

сссссссссdávkování сссссссссс:
сссRuční čištění: 100 - 200 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 200 - 500 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čištění machine: 1:5 to 1:10 with vody с ссссс

pH: 13 
сссссссbaleni: 
1 с l, 10 l с, 200 l с

сссссссссdávkování сссссссссс:
сссссссссRuční čištění: 100 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 100 - 500 ml / 10 l vody
сссс

IR 47 
 Indumaster® 
Offensive      

IR 55 
 Indumaster® 
Universal      

Ideální prostředek k čištění všech povrchů, materiálů a podlah 
odolných proti působení alkalidů (dlaždice, keramika). Vhodný k 
čištění obkladaček, podlah keramických a s nátěrem. Odstraňuje 
staré olejové a mastné nečistoty, vosk, saze a grafit. Výrobek málo 
pění. Dodává se ke strojnímu mytí nebo pro vysokotlakou myčku.

Univerzální, silný čistící prostředek používaný v průmyslu. Účinně 
odstraňuje olejové a mastné nečistoty, současně šetrně působí na 
povrchy.  Neruší funkci separátorů na oleje a tuky v souladu s normou 
ÖNORM B5105. Vytváří nevelké množství pěny. Splňuje požadavky 
vedoucích firem v oboru motorizace. K ošetřování a intenzivnímu 
čištění v průmyslu, např. ve výrobních halách, překladištích, 
opravárenských dílnách, autoservisech. Univerzální použití na 
všechny povrchy, povrchy, podlahové materiály, a stroje,  odolné proti 
působení vody. Dodává se k použití v mycích a leštících strojích, 
mycích automatech.

pH: 13,5 
сссссссbaleni: 10  lс, 200 l с

сссссссссdávkování сссссссссс:
сссссссссAktuální čištění: 100 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 500 ml / 10 l vody
Základní čištění: 1 l / 10 l vody
Čistící stroje: 100 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čistící stroje: 1:5-1:1 s vodou ссссс

pH: 9,5 - 10
сссссссbaleni: 10 l с, 200 l с

сссссссссdávkování сссссссссс:
Ruční čištění: 50 - 200 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 200 - 1000 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 100 - 200 ml / 10 l vody
Jednokotoučové stroje: 200 - 1000 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čistící stroje: 1:5-1:1 s vodou ссссс
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G 435
Bistro

     

G 461  
Buz® 
Contracaоc      

сссссссссссссссссSilně působící alkalický čistící prostředek pro použití v 
potravinářském průmyslu, v průmyslových kuchyních a gastronomii. 
Výrobek rozpouští intenzivní olejové, tukové a bílkovinné nečistoty, 
efektivní, šetrný vůči povrchům. Vhodný pro pěnové čištění 
(stabilní struktura pěny umožňuje dobrou přilnavost k čištěnému 
povrchu). Nepřekáží funkci separátorů tuků a olejů v souladu s 
normou ÖNORM B 5105.

сссссссссссссссProstředek k odvápňování na bázi kyseliny fosforečné pro důkladné 
čištění povrchů v místech rychlého vzniku vápenných nánosů 
(plovárny, zdravotnická zařízení, podniky potravinářského průmyslu).  
Ideální k důkladnému čištění povrchů z nerez oceli, pokryté 
vápennými nánosy. Dokonalý  na intenzivní čištění kameninových 
a protiskluzových dlažeb. Vhodný k odvápňování zařízení. Rozpouští 
vápno, cement, zbytky betonu, rez, kotelní kámen a zbytky mýdla.
Prostředek bez zápachu, málo pěnící, velmi vydatný. Koncentrát 
působí proti baktériím.

pH: 12,5 - 13,5
baleniссссссс: 1 lс, 10с l

сссссссссdávkování:
ссссссссссRuční čištění: 100 - 200 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody
Nízko a vysokotlaké čištění: 1:5-1:10 s vodou
Pěnová pistole: 1:5-1:10 s vodou с ссссс 

pH: < 1
сссссссbaleni: 1 с l, 10 l

сссссссссdávkování:
ссссссссссRuční čištění: Aktuální čištění: 100 ml / 10 l vody
Základní čištění: 1 l / 10 l vody
Jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 l / 10 l vody
Vysokotlaké čištění machine: 1:5 to 1:10 s vodou
Pěnové pistole: 1:5 to 1:10 s vodou
Deliming of appliances: 250 ml / 1 l vody

G 440
Perfekt

     

G 451
Budenat® 
Combi   

ссссссссссссссссссссссссссссSilně působící alkalický čistící prostředek na povrchy odolné 
proti působení alkaloidů, určený k čištění povrchů v dílnách, 
průmyslových podnicích, k obnově po požárech, atestovaný pro 
potravinářský průmysl. Výrobek rozpouští silné olejové a mastné 
nečistoty, málo pění a je vydatný, má příjemnou vůni, podléhá 
biodegradaci. Prostředek vhodný ke strojovému mytí i pod vysokým 
tlakem, zapsaný na seznam RK.

ссссссссProfesionální alkalický prostředek k mytí a dezinfekci kuchyní 
a objektů potravinářského průmyslu (výrobní podniky, jatka). 
Výrobek neobsahuje formaldehyd a působí proti baktériím a plísním. 
Rozpouští silné nečistoty tuku a oleje. Zapsán do seznamu DVG. 
Odstraňuje nepříjemný zápach

pH: 13 - 14
baleniссссссс: 
1  lс, 10 l с, 200с l

сссссссссdávkování:сссссссссс сссс
Ruční čištění: 50 - 200 ml / 10 l vody
Drhnutí sušičky: 100 - 200 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čištění: 1:5-1:10 s vodou с ссссс 

pH: 12 - 13
сссссссbaleni: 10 l с

сссссссссdávkování:
Dávkování dle DVG seznamu:
1,0% = 100 ml / 10 l Vody - 60 min. doba kontaktu
2,0% = 200 ml / 10 l Vody - 30 min. doba kontaktu
2,5% = 250 ml / 10 l Vody - 15 min. doba kontaktu

G 508
Buz® Polish

  

G 530
Buz® Dish Fix

  

ссссссHustý tekutý prostředek k drhnutí keramických povrchů, neobsahuje 
kyseliny, nepoškozuje povrchy, snadno odstraňuje připálené zbytky 
jídla. Dodává lesk, pokožka jej dobře snáší, má svěží citrónovou 
vůni.

ссссссссProstředek k tradičnímu mytí nádobí o neutrálním pH a prostředek 
k čištění materiálů a povrchů  odolných proti působení vody. 
Používaný také k mytí aut. Výrobek je dobře snášen pokožkou, 
šetrný pro povrchy. Rychle rozpouští tuky, vytváří aktivní pěnu, 
dodává lesk.

pH: 9 - 9,5
сссссссbaleni: 500  mlсс

сссссссссdávkování:
ссссссссссссAplikujte neředěný, opláchněte vodou. pH: 5,5 - 6,5

сссссссbaleni: 1 с l, 10 сl
сссссссссdávkování:
сссссMytí: Jen pár kapek
Běžné čištění: 20 - 40 ml / 10 l vody
Mytí auta: 40 - 80 ml / 10 l vody

G 575  
Buz®
Grillmaster   

G 576  
Buz®  

Grillmaster 
ready-to-use

  

ссссссссссссссVysoce alkalický prostředek používaný k intenzivnímu čištění 
kuchyňských pecí, grilů a konvektorů v průmyslových kuchyních. 
Samočinně odstraňuje silné olejové a tukové nečistoty, také zaschlý 
bílek a připálené zbytky jídla. Výrobek se vyznačuje spontánní silou. 
Rozpouští připálené a zaschlé nečistoty.   
Používat pouze na studené povrchy!

ссссссссссссссPřipravený k použití vysoce alkalický prostředek používaný k 
intenzivnímu čištění kuchyňských pecí, grilů a konvektorů v 
průmyslových kuchyních. Samočinně odstraňuje silné olejové 
a tukové nečistoty, také zaschlý bílek a připálené zbytky jídla. 
Výrobek se vyznačuje spontánní silou. Rozpouští připálené a zaschlé 
nečistoty. Ideální k čištění svislých ploch s ohledem konzistenci 
pěny, jednoduchý při použití. V soupravě s pěnící násadkou.

pH: 14
сссссссbaleni: 10 l с

сссссссссdávkování:
сссссссссссPoužití na chladných površích.
Ruční čištění: 250 - 1000 ml / 10 l vody
Pěnová pistole: 1:3 - 01:5 s vodou ссссс 

pH: 14
baleniссссссс: 1 с l

сссссссссdávkování:
сссссссK aplikaci za studena. Prostředek nechte působit na nečistotě v zá-
vislosti na stupni znečištění. Opláchněte studenou vodou.
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G 447
Budenat® LM

  

G 448
Budenat® Top

 

Koncentrovaný dezinfekční prostředek působící proti plísním a 
baktériím, účinný proti virům  HBV a HIV. Zejména doporučován 
k dezinfekci v podnicích zpracovávajících potraviny živočišného 
původu, např. na jatkách. Používaný také v kuchyních a lékařských 
ordinacích.  Výrobek bez vůně o neutrálním pH, jemný na povrchy, 
neobsahuje barviva. Zapsán na seznamu DGHM i DVG.

сссссссProstředek připravený k použití na bodovou dezinfekci zařízení, 
gumových podrážek bot a povrchů v potravinářském průmyslu. 
Ideální pro dezinfekci obtížně přístupných míst. Výrobek s 
krátkodobým účinkem, rychle schnoucí o širokém spektru působení 
(proti bakteriím a plísním). Po čištění neoplachovat! Zapsán na 
seznamu  DVG.

pH: 7,5 - 8
baleni:ссссссс 1 lс, 10 сl

сссссссссdávkování сссссссссс:
Dávkování dle DVG seznamu:
1,5% = 150 ml / 10 l vody - 30 min. doba kontaktu
Dávkování podle seznamu VAH:
1,0% = 100 ml / 10 l vody - 1 hodinu. doba kontaktu
2,0% = 200 ml / 10 l vody - 15 min. doba kontaktu
Aplikace před viry hepatitidy B:
1,5% = 150 ml / 10 l vody - 1 hodinu. doba kontaktu

pH: 7
сссссссbaleni: 1 сl

сссссссссdávkování сссссссссс:ссссссс
ссссссссссAplikujte na vhodný hadřík zvlhčete čištěnou plochu a nechte 
působit do zaschnutí.

G 451
Budenat® 
Combi   

G 587
Budenat® Azid

   

ссссссссProfesionální alkalický prostředek k mytí a dezinfekci kuchyní a 
objektů potravinářského průmyslu (výrobní podniky, jatka). Výrobek 
neobsahuje formaldehyd a působí proti baktériím a plísním. 
Rozpouští silné nečistoty tuku a oleje. Zapsán do seznamu DVG. 
Odstraňuje nepříjemný zápach

Dezinfekce sanitární čistič pro údržbu čištění a dezinfekci ve 
všech sanitárních a mokrých prostorách. Použití na všechny 
acidresistant materiálů a povrchů, jako jsou pisoáry, WC, umyvadel 
a obkladů. Zvláště vhodné pro hygienicky citlivých oblastech, 
jako jsou nemocnice, kliniky, lékařské ordinace, sanatoria, školy a 
školky. Snadno se rozpouští usazeniny vápna, moči, půdy a mýdlové 
usazeniny. Bakteriální a fungicidní účinek. Účinná dezinfekce 
a rozpouštění vápna v jednom kroku. Test účinnosti v souladu s 
klinicky příslušných evropských norem.

pH: 12 - 13
сссссссbaleni: 10 l с

сссссссссdávkování:
Dávkování dle DVG seznamu:
1,0% = 100 ml / 10 l Vody - 60 min. doba kontaktu
2,0% = 200 ml / 10 l Vody - 30 min. doba kontaktu

pH: 2
baleniссссссс: 1 l с, 5 lс

сссссссссdávkování сссссссссс:
сссссссWC, pisoáry: neředěný
Sanitární plochy: 50 ml / 10 l vody
Dezinfekce: EN 1276 0,5% / 5 min.
EN 1650 0,5% / 15 min.
EN 13697 2,0% / 5 min.
Pěnová pistole: 1:05-01:10 vodou с ссссс 

G 596
Budenat® Mano

Dezinfekční gel na dezinfekci rukou hygienické. Zvláště vhodné 
v hygienicky citlivých oblastech, jako jsou pečovatelské domy, 
školy a školky. Baktericidní, fungicidní a do určité míry, virucidní 
vlastnosti. Ready-to-použití, rychlá akce, nekape z rukou, a tak 
zajišťuje bezpečné a hygienické aplikace. Přátelské k pokožce. Test 
účinnosti v souladu s klinicky příslušných evropských norem.

pH: 5 - 6
baleni:ссссссс 1 сl

dávkování сссссссссс:
Aplikujte 3 ml nezředěný do rukou po dobu 30 sekund a kryt 
důkladně ruce s gelem.

ооооооооооо DEZINFEKCE - Nejčastější normy a seznamy vztahující se k dezinfekčním prostředkům.

сссссс
Seznam DVG: 
Seznam dezinfekčních prostředků vydaných německou asociace veterinářů potvrzující jejich účinnost a vhodnost pro použití v potravinářském průmyslu. 
Zkoušky se provádějí na různých typech testů bakterií a kvasinek Candida albicans.

Seznam VAH: 
Seznam zveřejněný Společností pro hygienu, včetně dezinfekčních přípravků pro použití v nemocnicích jako profylaktické, jehož účinnost byla potvrzena 
vhodnými zkouškami. Pracovní rozsah je testován na bakterie Proteus mirabilis (tyč ztracená existence), Pseudomonas aeruginosa (blue hnis Bacillus), 
Enterococcus hirae (typ fekální streptokoky), Escherichia coli (Escherichia coli), Staphylococcus aureus (S. aureus), a kvasinky Candida albicans. 

Norma EN 1276: 
Evropská základna zkouška provedena v laboratoři (tj. pozastavení kvantitativní zkouška), určené k potvrzení účinnosti baktericidní aktivity dezinfekčních prostředků.Zkouška se 
provádí na základě bakterií Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus), Enterococcus faecalis (typ fekální Streptococcus), Escherichia coli (Escherichia coli) a Pseudomonas 
aeruginosa (Pseudomonas).

Norma EN 1650: 
Evropská základní zkouška provedena v laboratoři (tj. pozastavení kvantitativní test) navržen tak, aby potvrdil účinnost fungicidní aktivity dezinfekčních prostředků.Zkouška se 
provádí na černé plísně Aspergillus niger (Aspergillus černá) a kvasinky Candida albicans.

Norma EN 13697: 
Evropská praktická zkouška provádí na povrchu, aby bylo možné potvrdit baktericidní (Pseudomonas aeruginosa (modrý hnis bacil), Staphylococcus aureus (S. aureus), Enterococcus 
hirae (typ fekální streptokoky), Escherichia coli (Escherichia coli)) a antimykotika (Aspergillus niger (Aspergillus černá) , drożdżde Candida albicans)) působení dezinfekčních 
prostředků.

ASTM E 2180:
Americká zkouška se používá k určení antibakteriální vlastnosti povrchu. Zkouška s různými druhy bakterií a Candida albicans.

i
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> сссссссс ссссссссссс  koberce

G 470
Optiflor®

  

G 477
Optiflor® Ex

  

сссссссŠampon na koberce. Krystalizuje na sucho, nepoškozuje povrch, má 
neutrální pH. Připuštěný k používání na vlněné povrchy, textilní 
podlahové krytiny s trvalými barvami, odolné proti vodě z přírodních 
i umělých vláken, na koberce a čalouněný nábytek.  Vhodný pro 
čištění bavlnou. Snadno se odsává a odstraňuje, má příjemnou vůni. 
Neobsahuje optické vyjasňovače.

ссссссProstředek k čištění extrakční metodou. Neobsahuje optické 
vysvětlovače. Málo pění, účinně chrání před opětovným znečištěním. 
Prostředek k úvodnímu odstraňování skvrny, jemně působící, s 
příjemnou vůní. K použití na textilní podlahové krytiny, barevně 
stálé, odolné proti působení vody, z přírodního i umělého vlákna, na 
koberce a čalouněný nábytek. Používaný se zařízením k extrakčnímu 
čištění.

pH: 6,5 - 7,5
сссссссbaleniссссссс: 10 сl

сссссссссdávkování сссссссссс:
сссссссссс ссссссRuční čištění: 1 - 1,5 l / 10 l vody
Čistící stroje: 600 ml - 1 l / 10 l vody
Příze pad metoda: 1 l / 10 l vody с сссс
 

pH: 6,5 - 7,5
baleniсссссссссссс: 1 l, 10 сl

сссссссссdávkování сссссссссс:
сссссссManuál:
Odstranění vodě rozpustných skvrn: 100 ml / 1 litr vody
Mechanická: 100 ml - 1 l / 10 l vody
Příze pad metoda: 1:6 s vodou

G 478
Buz® Defoam

  

G 502
Buz® Point

 

ссссссK použití připravený odstraňovač pěny. Prostředek působí 
samočinně, odstraňuje, resp. zabraňuje vzniku pěny. K použití v 
zařízeních veškerého druhu.
Hospodárné použití.

сссссссссссссссSpeciální čistící prostředek ve spreji na textilní materiály a podlahové 
krytiny. Odstraňuje nečistoty nerozpustné ve vodě, žvýkačky, lepidla, 
laky, zbytky etiket, bitumen, stopy po fixech, propiskách. Bez 
tlačného plynu, příjemná vůně.

pH: 6,5 - 7,8
сссссссbaleniссссссс: 1 l с, 10 сl

сссссссссdávkování сссссссссс:
ссссссProdukt bez ředění naplejte do nádrže pro odpadní vodu v poměru 
přibližně 1-5% v závislosti na stupni pěnění.

pH: сс сссссссссс       ---
baleniсссссссссссссс: 200 сс ml

сссссссссdávkování сссссссссс:
сссссссссссссAplikujte neředěný. Nastříkejte na povrch a nechte krátkou dobu 
působit. Následně skvrnu vyčistěte čistou savou hadrou. Žvýkačky 
nebo obdobná znečištění seškrábněte špachtlí.

G 500
O Tens

     

сссссссссссссČistící prostředek na bázi kyseliny citrónové, neobsahující 
povrchově aktivní látky.Ideální k ošetřování textilních ploch nebo 
čalouněného nábytku. Vhodný také na kameninové dlaždice, stěny 
a stropy.

pH: 10 - 10,5
baleniсссссссссссссс: 1 сl, 10 сl

сссссссссdávkování сссссссссс:
сссссссссс ссruční mytí: 20 – 100 ml / 10 l vody
automat: 100 - 2000 ml/10 l studené vody
bavlněná pletenina: 100 - 1000 ml/10 l vody
extrakční čištění/čištění čalounění:
200 - 1000 ml/10 l vody с сссс

> сссссссссс ссссссс osvěžovače vzduchu
G 567 Buz® 
Fresh Magic

G 569 Buz® 
Fresh

 

сссссссPřipraven k použití eliminátor zápachu s technologií Malodor pro 
rychlé a dlouhotrvající vůně a zlepšení kvality ovzduší v oblasti 
hygienických a toaletních zařízení, zakouřených místností, 
šatny, sportovní a wellness centrech, nemocnicích, domech s 
pečovatelskou službou a v restauracích.

K použití připravený osvěžovač vzduchu s rozprašovačem pro 
všechny druhy místností. Zejména doporučován na toalety, do šaten, 
sportovních nebo gastronomických objektů. Výrobek s lesní vůní, s 
dlouhodobým účinkem. Nezanechává skvrny, neobsahuje vytěsňující 
plyny, používán v klimatizačních zařízeních. 

pH: 7-8 
baleni: 500 mlсс, 10 сl

сссссссссdávkování сссссссссс:
ссссссссссссссссссссссRozprašte neředěné do pokoje. Rozprašte na záchodovou štětku 
nebo do křoví Držák v sanitárních oblastech.

pH: 6,5-7,8 
сссссссbaleniссссссс: 500 ml сс, 10 сl

сссссссссdávkování сссссссссс:
ссссссссссRozprašte neředěné do pokoje. Rozprašte na záchodovou štětku 
nebo do křoví Držák v sanitárních oblastech.
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R 100  
Roca Pregno

 

R 180  
Roca Clarin

  

ссссссссссProstředek pro impregnaci kamene, zvýrazňuje jeho přirozenou 
barvu a zpevňuje strukturu. Používaný na pórovité a nasákavé 
kamenné podlahy a povrchy vně budov (mine-rální omítka, beton, 
vápenopískové cihly, cementový potěr) Chrání před rychlým 
opětovným znečištěním, usnadňuje běžnou údržbu, proniká hluboko 
do pórů. Produkt propouští vodní páru.

Tekutý krystalizátor připravený k použití na zesílení povrchu podlah 
obsahujících vápník (mramor, traver-tin, dlaždice Solnhofer, jura, 
teraso). Odstraňuje mělké rýhy a drobná poškození, způsobená 
působením žíravých prostředků. Dodává  dlouho-trvající lesk, 
zpevňuje krystalickou strukturu kamene, zdůrazňuje jeho barvu a 
zvyšuje jeho odolnost. Protiskluzové působení.

pH: –
ссссссbaleniсссссссссссссс: 1 l с ,10 с l

сссссссссdávkování сссссссссс:
сссссссссссс сссAplikujte neředěný tence stírání mopem nebo jehněčí valit do slabě 
kapalinovým filmem zůstává na kameni. Nechte doba kontaktu 
a odstraňte zbývající impregnační prostředek, který nepronikl se 
stěrkou. Leštit kamenný povrch absorpčního materiálu nebo vložky. с

pH: 2
baleniсссссссссссссс: 1 l с ,10 l с

сссссссссdávkování сссссссссс:
сссссссссссс Spray neředěný na max. 1-2 m2, nenechat zaschnout, ale jít přes něj 
okamžitě ve vlhkém stavu pomocí těžké jednokotoučové stroje (až 
200 otáček / min.) a nerezové oceli nebo pod krystalizace podložky, 
rotující pomalu, dokud vysoký lesk se vyrábí. Po ošetření jednotlivých 
ploch, polština celé patro s čerstvým nerezové oceli podložky nebo 
měkkým lešticím padem.

R 200
Roca Dispers

   

R 300
Roca Wipe

  

ссссссссKomplexní kamenná podlaha péče pro všechny savé přírodního 
a umělého kamene. Nevhodné pro glazované dlaždice a leštěné 
porcelánové kameniny nebo dlažba. R 200 ROCA dispers má dobré 
plnící vlastnosti a vytváří lesklý voděodolný film. Multifunkční 
protože může být použit pro sprej leštění a utírání jako uklízečka. 
Uzavírá póry, což usnadňuje údržbu čištění. Protiskluzové a bez soli 
kovu.

Speciální silně smáčivý čisticí prostředek pro údržbu čištění 
voděodolný, impregnované povrchy a podlahy se špatnými smáčivými 
vlastnostmi. Zvláště doporučeno pro impregnovaných přírodního 
kamene podlahy, dlažba porcelánové kameniny, zářící podlahy. 
Je také použitelná na elastické podlahové krytiny s povrchovou 
úpravou. Vhodné pro použití v jednom kroku mokré stírání procesu. 
R 300 ROCA otřete má velmi dobré smáčecí vlastnosti v kombinaci 
s vynikajícími nečistoty odstranění kvalit. Zbytky a beze šmouh 
čištění svěží příjemnou vůní.

pH: 9
сссссссbaleniсссссссссссссс: 10 l с

сссссссссdávkování сссссссссс:
ссссссссссссNaneste 2-3 vrstvy neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout před 
další aplikací. 
Spray leštění: 1:1 s vodou
Otírání čistič: 100 do 150 mililitry / 10 l vody сссс 

pH: 10
сссссссbaleniсссссссссссссс: 1 с l, 10с l

сссссссссdávkování сссссссссс:
ссссссссссссRuční čištění: 50 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 100 ml / 10 l vody сссс 

сссссссссс aplikace žula сссссс rula ссссс jura сссссс ссссссссс mramor сссссс keramika сссссссс keramické dlaždice сссссссссссс

ссссссссссс сссссс základní čištění S 707 S 707 S 707 S 707 G 490 G 490

сссссссс odstraňování nátěrů z vápna / cementu G 463 G463 - - G 491 G 491

сссссссссссссс krystalizace - - R 180 R 180 - -

ссссссссochrana R 200 R 200 R 200 R 200 - -

сссссссс impregnace R 100 R 100 R 100 R 100 - -

сссссссссс ссссссdenní mytí po impregnaci R 300 R 300 R 300 R 300 R 300 R 300

сссссссссс denní mytí bez předchozího impregnace, matné 
povrchy HC 24 HC 24 HC 24 HC 24 G 500 / G 481 /  

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

сссссссссс denní úklid, lesklé povrchy R 300 R 300 R 300 R 300 G 500 / G 481 /  
G 482 / G 483

G 500 / G 481 /  
G 482 / G 483

> сссссссс ссссссссссс  kamenné podlahy
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> сссссссссс ссссссс parket
G 400
Parquet 
Stripper   

G 320
Buzilin

  

ссссссс Prostředek k důkladnému čištění na bázi rozpouštědel doporučovaný 
na nalakované a nevoskované dřevěné podlahy a na povrchy pokryté 
tvrzeným voskem (linoleum, korek, parkety) a na neglazurovaný 
kabřinec a keramickou dlažbu. Vydatný, vnikající hluboko do pórů, 
rychle působící

ссссссTvrdý ušlechtilý vosk, bez zápachu, na nelakované dřevěné podlahy 
a drsných materiálů pokrytých tvrdým voskem (např. linoleum, 
korek, parkety, neglazovaný kabřinec a podlahové dlaždice). Čistí a 
ošetřuje, dodává hedvábný lesk. Prostředek s protiskluzovými účinky, 
odolný.

pH: n/a
сссссссbaleniссссссс: 10 сl

сссссссссdávkování сссссссссс:
сссссссссс сссссPoužívat neředěný
 

pH: n/a
baleniсссссссссссс: 10 сl

сссссссссdávkování сссссссссс:
сссссссAplikujte neředěný.

> сссссссссс ссссссс čištění kanalizačního potrubí                      > сссссссссс ссссссс péče o kůži
G 577 
Buz® Flow

C 580 
Buz® Leather

 

сссссссK použití připravený tekutý, lehce lepivý prostředek k uvolňování  
ucpaných potrubí odtoků a sifonů van, umyvadel, sprch apod. Bez 
problému rozpouští zbytky mýdla, tuky, vlasy a zbytky potravin 
ucpávající otok. Při pravidelném používání se četnost ucpání 
snižuje.

Prostředek k intenzivnímu čištění a ošetření hladké kůže. Posiluje 
přirozenou barvu, kůži dodává hladkost a pružnost, snižuje její 
náchylnost k poškození, chrání před opětovným znečištěním, vnikání 
vody a UV zářením.  Výrobek je vydatný, s příjemnou vůní. Prostředek 
vysoce účinný, ověřený v mnoha renomovaných podnicích. Výrobek 
je možno použít např. na nábytek, šaty, boty, doplňky, na vybavení 
aut.

pH: 14 
baleni: 1 l сl

сссссссссdávkování сссссссссс:
ссссссссссссссссссссссAplikujte neředěný.
Mírné zablokování: Nalijte 50 ml přímo do odpadu.
Kontaktní čas: 15 min.
Heavy zablokování: Nalijte 100-200 ml přímo do odpadu.
Kontaktní čas: 30 min. do 4 hodin. Opláchněte teplou vodou.
V případě potřeby opakujte.

pH: 6,2-8,6 
сссссссbaleniссссссс: 250 ml

сссссссссdávkování сссссссссс:
сссссссссAplikujte neředěný. Naneste malé množství na suchou měkkou 
utěrkou orsponge a použití na kůži. Potřeme čistým hadříkem po 
zaschnutí.
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P 318
Planta® View

  

P 319 
Planta® San 
Intense     

ссссссссссссEkologický koncentrovaný čistič s vysokou účinností . Určen na 
sklo, zrcadla, okna automobilů. Vytváří bohatou pěnu a vykazuje 
dobré kluzné vlastnosti pro mytí stěrkou. Ohleduplný k životnímu 
prostředí stejně jako o ekoznačce, www.umweltzeichen.at, 
http://ec.europa.eu/environment/ ecolabel.

ссссссссRutinní, intenzivní a základní čistič pro sanitární zařízení, na 
methan sulfonové kyseliny bázi. Může být použit na všech kyselinám 
odolných materiálů a povrchů, jako jsou umyvadla, klozety, pisoárů, 
obkladů a dlažeb. Zvláště vhodné na kování porecelain sanitární, 
chrom a nerezové povrchy. Dobrý čistící výkon. Odstraňuje 
vápenné usazeniny, močový měřítko a jiné minerální zašpinění se 
silným metanu kyseliny sulfonové. Má i environmentální značka 
a ekoznačka EU (DE/020/216), www.umweltzeichen.at, www.
ecolabel.eu.

pH: 6 - 7
сссссссbaleniссссссс: 1 с l, 10с l

сссссссссdávkování сссссссссс:
100 ml / 10 l vody

pH: 0,5
baleniссссссссссссс: 1 сl, 10 lс

сссссссссdávkování сссссссссс:сссс
сссссссWC, urinals: neředěný                                        
Pravidelné čištění: 50 ml/10 l vody
Intenzivní čištění: 200 ml/10 l vody
Základní čištění: 1 l/10 l vody

P 311
Planta® 
Orange     

P 312
Planta® San

   

ссссссссссссUniverzální super koncentrát k ošetřování a čištění všech materiálů 
a povrchů odolných vodě. Výrobek s velkou čistící silou, rozpouští 
olejové a mastné nečistoty. Příznivý pro životní prostředí byly 
mu uděleny evropský a rakouský ekologický symbol. www.
umweltzeichen.at, http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

сссссссссVysoce koncentrovaný rutinní čistič pro čištění sanitárního zařízení 
ve všech vlhkých prostorách. Může být použit na všech kyselinám 
odolných materiálů a povrchů, jako jsou umyvadla a WC. Zvláště 
vhodné na porcelán sanitární armatury, chrom a nerez ocelových 
povrchů, obkladů a dlažeb. P 312 Planta® San má dobrý čisticí 
účinek a odstraňuje vápenaté, moči měřítko a další měřítko a ložisek 
nerostných surovin. Má i na životní prostředí značku a ekoznačky 
www.umweltzeichen.at,http://ec.europa.eu/environment/
ecolabel.

pH: 10 
baleniссссссс: 1 l с, 10 l с

ссссссссdávkování сссссссссс:
сссссссссс 20 - 50 ml / 10 l vody с сссс
Čistící stroje: 50 ml / 10 l vody с

pH: 2
сссссссbaleniссссссс: 1  lс, 10 с 

сссссссссdávkování сссссссссс:
сссссссWC, urinals: neředěný
Sanitární povrchy: 50 ml / 10 l vody

P 313
Planta® Soft

    

P 314 
Planta® Aloe

   

Univerzální prostředek na bázi alkoholu o neutrálním pH k 
dennímu ošetřování vodě odolných lesklých materiálů, povrchů 
a podlahových materiálů.  Zejména doporučován na umělé hmoty 
a sklo, kamenných dlaždic. Rychle schne, nezanechává šmouhy, 
dodává vysoký lesk. Příznivý pro životní prostředí, byly mu uděleny 
evropský a rakouský ekologický symbol. www.umweltzeichen.at, 
http:// ec.europa.eu / environment / ecolabel.

Mycí prostředek na čištění voděodolných materiálů a povrchů, 
vhodné zejména pro nádobí, sklenice a příbory. P 314 Planta® 
Aloe má výborné mazivo pro rozpouštění vlastnosti, vysoký stupeň 
napěnění, rychle schne bez šmouh, není potřeba leštění a je šetrný 
k životnímu prostředí. Medvědi na životní prostředí štítek stejně 
jako ekoznačky, www.umweltzeichen.at, http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel.

pH: 7
сссссссbaleniссссссс: 1 l с, 10 сl

сссссссссdávkování сссссссссс:
ссссссссссRuční čištění: 50 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 100 ml / 10 l vody с сссс

pH: 6 - 7
сссссссbaleniссссссс: 1  lс, 10 сl

сссссссссdávkování сссссссссс:
ссссссссссссссссссMírné znečištění: 5 ml / 10 l vody
Silné znečištění: 10 ml / 10 l vody сссс

P 315
Planta® Cleen

     

P 316
Planta® Clear

  

Prostředek na bázi polymerů rozpustných ve vodě pro denní čištění 
voděodolných podlach. Doporučuje se zvláště pro přírodní kámen, 
kabřinec, terakoty, linoleum, guma a PVC. P 315 Planta® Cleen čistí 
a chrání. Povrch podlahy je odolný proti skluzu a vytváří hedvábně 
lesklý povrch. Produkt je leštitelný s jednokotoučové stroje a je 
šetrný k životnímu prostředí. Ohleduplný k životnímu prostředí 
štítek stejně jako ekoznačky, www.umweltzeichen.at, http://
ec.europa.eu/environment/ecolabel.

Ekologický přípravek na sklo hotový k použití. Odstraňuje usazeniny 
a nečistoty z oken a zrcadel. Rychle usychá a nezanechává stopy. 
Ohleduplný k životnímu prostředí štítek stejně jako ekoznačka, www.
umweltzeichen.at, http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

pH: 10
сссссссbaleniссссссс: 1 l с, 10 с l

сссссссссdávkování сссссссссс:
ссссссссссссссссRuční čištění:
Aktuální čištění: 50 ml/10 l vody
Ochrana: 500 - 1000 ml/10 l vody 
Intenzivní čištění: 500 ml/10 l vody

pH: 8
сссссссbaleniссссссс: 1 l с, 10 с l

ссссссссdávkování сссссссссс:
сссссссссссAplikujte neředěný.

> сссссссс ссссссссссс  Planta® 
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Číslo artiklu Název produktu

H 100 čerpadlo pro sudy 60 dla 200 l

H 101 modrá redukce na 200 l sudy

H 181 pad z nerezové oceli ,  410 mm

H 309 prázdná láhev 500 ml / sanitární označeny v němčině

H 310 prázdná láhev 500 ml / plochy označené v němčině

H 311 rozprašovač bílá - modrá / povrchy

H 312 pěna postřikovač červená - bílá / WC

H 313 dávkovací čerpadlo pro 10l kanystry

H 618 nalévací uzávěr 10 ml, průhledný k lahví 1l

H 620 kohoutek Kanystr 10 l

H 622 rozprašovač na 1 l lahví

H 623 nalévací uzávěr 20 ml, průhledný k lahví 1l

H 629 nalévací uzávěr 50 ml, průhledný k lahví 1l

H 640 otvírák pro sudy po 200 l

H 850 čerpadlo do láhve 2,5 l

HN 15  dávkovací zařízení 1 chemie , možná dohoda půjčování

HN 20  dávkovací zařízení 4 chemie , možná dohoda půjčování

HN 30 nakranowe měření zařízení

HN 31 dávkovač kanystr 10 l,průtok 34 l / min

HN 32 dávkovač na 200 litrových sudů

HN 33 dávkovací stanice pro kuchyně

HN 34 pěnová pistole , nádoba 1,4 l

HN 35 dávkovací čerpadlo 1 litr výrobku Budenat ® mano

HN 50
stanice pro rychlé tankování  , 200 l, možná dohoda 
půjčování

HN 60
stanice pro rychlé tankování  , 600 l, možná dohoda 
půjčování
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piktogramy с с с с с с с с с с с 

            ruční mytí

            ruční mytí podlah

            povrchová ochrana (ochranné vrstvení)

            zametání podlahy

            stroje na zpracování s použitím jediné-a  
            multi disk

            zpracování pomocí HighSpeed stroje 
            (vysoká rychlost)

            mytí a hygiena rukou

            čištění s vysokým nebo nízkým tlakem

            čištění pomocí generátoru pěny

            čištění pomocí extraktoru

            čištění s rozprašovačem

            čištění s rozprašovačem pěny

            čištění pomocí čisticí stroje

            používají v nemocnicích

            pro potravinářský průmysl
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BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhofer Street 17 . 87700 Memmingen DE . T +49 (0) 8331 / 930-6 . F +49 (0) 8331 / 930-880 . E info@buzil.de

EASTERN & SOUTHEASTERN EUROPE OFFICE Buzil Polska Sp. z o.o. 
J. Długosza 60 Street, 51-162 Wrocław, PL . E: biuro.polska@buzil.de . T +48 (71) 376 60 31 . F +48 (71) 376 60 35

сссссссссс сс сссссссссс сссссс
сс www.buzil.com

HydroClean
Obdélník

Michal
Text napsaný psacím strojem
     		HydroClean s. r. o.   	            www.hydroclean.cz 




