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PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

Buzil bez potíží zvládá veškeré výzvy týkající se profesionálního udržování čistoty, a to nejen pomocí efektivních
a v praxi ověřených výrobků. Individuální poradenství
je prvním krokem pro bezpečný výběr výrobků. Disponujeme celou řadou dodatečných servisních služeb a
dbáme na to, abychom vždy a všude dosahovali skvělých
výsledků. Z tohoto pohledu naše nabídka zahrnuje
doporučení a školení v rozsahu použití výrobků, semináře
a praktická školení týkající se výrobků, zhotovení technických dokumentů a dokumentací významných z pohledu
bezpečnosti, zhotovení plánů pro hygienu a dezinfekci, a
také pomocnou infolinku. Velkým zjednodušením je náš

VŠESTRANNÉ MOŽNOSTI PRO POUŽITÍ

poradenský online systém: Stačí zadat několik základních informací, a zobrazí se individuální optimalizovaná
doporučení pro čištění a péči, a také přizpůsobená nabídka výrobku. Při výběru vhodné technologie uživatele
podporuje náš koloristický systém.
Chcete zjistit více o perfektní čistotě made by Buzil? Navštivte naše webové stránky www.buzil.com nebo volejte
na číslo +49 8331 930-730. Jsme Vám k dispozici!

OSOBNÍ SERVIS

Buzil koloristický systém

Povrchy

Sanitární

Podlahy

Kuchyně

Speciální

Prádlo

Udržovací čisticí
prostředek

Intenzivní čisticí
prostředek

Základní čisticí
prostředek

Desinfekce

Oblast použití

Čisticí výkon

Ochranné nátěry
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SEZNAM PRODUKTŮ

Seznam produktů podle objednací číslo
C

C 580		 Buz® Leather

13

G 483		 Blitz Tropic

09

D

D 441		 Budenat® Acute

37

G 490		 Erol®

D 443		 Budenat® Intense

37

G 491		 Erolcid®

D 444		 Budenat® Rapid

37

D 444		 Budenat® Rapid Wipes
D 445		 Budenat® Alkasept

DW

G

4

P 311		 Planta® Orange

10

49

P 312		 Planta® San

18

49

P 313		 Planta® Soft

10

G 500		 O Tens

09

P 314		 Planta® Aloe

42

38

G 501		 O Tens Azid

49

P 315		 Planta® Cleen

26

38

G 502		 Buz® Point

50

P 316		 Planta® Clear

14

D 447		 Budenat® LM

38

G 505		 Metapol

41

P 317		 Planta® Lotion

51

D 587		 Budenat® Azid Plus

39

G 507		 Buz® Metasoft

41

P 318		 Planta® View

14

D 807		 Budenat® Protect Hand

39

G 508		 Buz® Polish

41

P 319		 Planta® San Intense

18

DW 25		 Vamat GF

43

G 515		 Reso Clean

09

P 320		 Planta® Multi Gloss

35

DW 30		 Vamat GH

43

G 522		 Profiglass

14

P 321		 Planta® Multi Stripper

32

DW 40		 Vamat KS

43

G 525		 Buz® Windowmaster

14

R 100		 Roca Pregno

49

G 145		 Sunglorin

32

G 530		 Buz® Dish Fix

41

R 180		 Roca Clarin

35

G 210		 Suwi Glanz

25

G 542		 Buz® Finesse

13

R 200		 Roca Dispers

33

G 235 		 Unibuz

25

G 555		 Clean Up

13

R 300		 Roca Wipe

27

G 240		 Buz® Soap

25

G 567		 Buz® Fresh Magic

51

S 707		 Corridor® Unic Ultra

31

G 270		 Buz® Wipe

27

G 569		 Buz® Fresh

52

S 708		 Corridor® Power Stripper

32

G 320		 Buzilin

33

G 575		 Buz® Grillmaster

42

S 711		 Corridor® Dryex

32

G 400		 Parquet Stripper

30

G 576		 Buz® Grillmaster Ready to use

42

S 720		 Corridor® Basic

33

G 424		 Total

31

G 577		 Buz® Flow

52

S 732		 Corridor® Complete

33

G 426		 Total Extra

31

G 800		 Rinax® Soft

51

S 734		 Corridor® Glorin

34

G 430		 Multi Clean

11

G 801		 Rinax® Top

51

S 735		 Corridor® Crystal

34

G 433		 Aktiv

11

HC 20		 Garuda

25

S 737		 Corridor® Matt

34

G 435		 Bistro

42

HC 42		 Radana

31

S 739		 Corridor® Black

G 440		 Perfekt

30

HC 43		 Maradin

13

S 741		 Corridor® Jewel

G 457		 Bucasan® Sanibond

19

IR 14		 Indumaster® Fast

28

S 766		 Corridor® PUR Clean

G 458		 Bucasan® Saniflow

19

IR 16		 Indumaster® Step

11

S 770		 Corridor® Spray

35

G 460		 Bucalex®

20

IR 30		 Indumaster® Protect

11

S 780		 Corridor® Daily

26

G 461		 Buz® Contracalc

20

IR 40		 Indumaster® Radical

28

S 790		 Corridor® Cibreeze Wipe

26

G 463		 Bucasan® Clear

17

IR 42		 Indumaster® Forte

28

SP 10		 Drizzle® Red

18

G 465		 WC Cleaner

21

IR 44		 Indumaster® Intensive

42

SP 20		 Drizzle® Blue

10

G 467		 Bucazid® S

17

IR 45		 Indumaster® Strong

28

SP 40		 Drizzle® Red7

18

G 468		 Bucal

17

IR 47		 Indumaster® Offensive

30

T 201		 Polybuz® Trendy

27

G 469		 Buz® Alkasan

17

IR 55		 Indumaster® Universal

30

T 265		 Buz® Match Trendy

27

G 470		 Optiflor®

50

L 810		 Buz® Laundry Compact

45

T 464		 Bucasan® Trendy

19

G 477		 Optiflor® Ex

50

L 820		 Buz® Laundry Enz 3

45

T 465		 Bucasan® Pino

19

G 478		 Buz® Defoam

50

L 830		 Buz® Laundry Soft

45

T 560		 Vario Clean Trendy

10

G 481		 Blitz Citro

09

L 831		 Buz® Laundry Strong

46

G 482		 Blitz Orange

09

L 832		 Buz® Laundry Bright

46

HC

IR

L

P

R

S

SP

T

NOVÝ

34
35

NOVÝ
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SEZNAM PRODUKTŮ

Abecední seznam produktů
A
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Corridor® Spray

S 770
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Budenat® LM

D 447

38

Corridor® Unic Ultra

S 707

31

Reso Clean

G 515

09

Buz® Alkasan

G 469

17

Drizzle® Blue

SP 20

10

Rinax® Soft

G 800

51

Buz® Contracalc

G 461

20

Drizzle® Red

SP 10

18

Rinax® Top

G 801

51

Buz® Defoam

G 478

50

Drizzle® Red7

SP 40

18

Roca Clarin

R 180

35

Buz® Dish Fix

G 530

41

Erol®

G 490

49

Roca Dispers

R 200

33

Buz® Finesse

G 542

13

Erolcid®

G 491

49

Roca Pregno

R 100

49

Buz® Flow

G 577

52

G

Garuda

HC 20

25

Roca Wipe

R 300

27

Buz® Fresh

G 569

52

I

Indumaster® Fast

IR 14

28

Sunglorin

G 145

32

Buz® Fresh Magic

G 567

51

Indumaster® Forte

IR 42

28

Suwi Glanz

G 210

25

Buz® Grillmaster

G 575

42

Indumaster® Intensive

IR 44

42

Total

G 424

31

Buz® Grillmaster Ready to use

G 576

42

Indumaster® Offensive

IR 47

30

Total Extra

G 426

31

Buz® Laundry Bright

L 832

46

Indumaster® Protect

IR 30

11

U

Unibuz

G 235

25

Buz® Laundry Compact

L 810

45

Indumaster® Radical

IR 40

28

V

Vamat GF

DW 25

43

Buz® Laundry Enz 3

L 820

45

Indumaster® Step

IR 16

11

Vamat GH

DW 30

43

Buz® Laundry Soft

L 830

45

Indumaster® Strong

IR 45

28

Vamat KS

DW 40

43

Buz® Laundry Strong

L 831

46

Indumaster® Universal

IR 55

30

Vario Clean Trendy

T 560

10

Buz® Leather

C 580

13

Maradin

HC 43

13

WC Cleaner

G 465

21

Buz® Match Trendy

T 265

27

Metapol

G 505

41

Buz® Metasoft

G 507

41

Multi Clean

G 430

11
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Poznámka:
			
			

Dostupnost výrobků může být částečně
omezena. Za účelem potvrzení dostupnosti
prosím kontaktujte naší kancelář.
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JIŽ VÍCE NEŽ 100 LET JSME INOVAČNÍM PARTNEREM
V ROZSAHU PERFEKTNÍ ČISTOTY

Více než 140 odborníků pod jednou střechou, export do více než 35 zemí a
zkušenosti z působení na po celém světě. Buzil patří mezi přední výrobce
určující nové trendy na trhu moderních prostředků pro udržování čistoty, péči
a dezinfekci. Kromě dceřiných společností v Polsku a Řecku, pobočky ve
Spojených arabských emirátech a prodejních míst ve Francii, Holandsku, Lucembursku a Belgii, je Buzil aktivní také v Jihovýchodní Asii, a to od roku 2013
kdy byla v Indii založena společnost joint venture Buzil Rossari Pvt. Ltd.
Bez ohledu na to, zda se jedná o úklid objektů, řešení pro průmysl, hotelnictví,
nemocnice, mající dlouholeté tradice, vyrábíme vysoce kvalitní řešení pro
profesionální použití, a také pro speciální očekávání zákazníka v rozsahu
vlastní značky.

6

Základem úspěchu je především inovativnost. Více než 10% zaměstnanců
se soustředí – neustále a v úzké spolupráci se zákazníky – na tvoření a
optimalizaci výrobků.
V důsledku vznikají výrobky, které jsou inteligentním spojením vysoké
bezpečnosti, efektivity a vyváženého rozvoje určujícího nové kvalitativní
standardy v oboru.

PRODUKTPROGRAMM 2015

Vyvážený rozvoj je ve firmě Buzil rodinnou tradicí.

Již více než sto let je Buzil v rodinných rukou. Dnes firmu řídí Isabell Janoth a Thomas Ulbricht. Z dlouhé tradice formy je odvozeno úsilí o možně
nejlepší spojení ekologie a ekonomie. Výsledkem této filozofie je mezi
jinými ekologická série Planta®.

Kromě toho se od roku 1995 zapojujeme do dobrovolných iniciativ v
rozsahu ochrany životního prostředí v rámci Paktu pro životní prostředí
Bavorska, také jsme členem DIAMOND-Member UAE Business Council
for SustainableDevelopment (BCSD), arabského spolku ve světě byznysu.

Nasazení firmy Buzil v rozsahu vyváženého rozvoje však ve velké míře
přesahuje rámec projektování výrobků. Již v roce 2002 došlo k první
certifikace našeho systému řízení jakosti podle DIN ENISO 14001.

Den za dnem pracujeme s vizí budoucích řešení v rozsahu udržování
čistoty. Jinými slovy, pracujeme nad perfektní čistotou se současným
vyváženým rozvojem.
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ČISTIČ POVRCHŮ

ŘEŠENÍ PRO VYSOKÝ LESK.
Často jsou lakované, lesklé nebo matné. Mohou být
provedeny z keramiky, skla, kůže nebo jemné umělé
hmoty, např. akrylátového skla a plexiskla. Povrchy jsou
stejně různorodé jako každodenní život. Každý z nich je
individuální povahy a je vystaven specifickým zátěžím. A
proto je důležitý výběr vhodného čistícího výrobku.
Od hotových pro použití, vysoce koncentrované nebo
ekologicky certifikované čisticí prostředky, přes čisticí
prostředky na sklo, obsahující alkohol a čisticí pro lesk,
po pečování o umělé hmoty, nábytek nebo kůži, nabízíme
vhodné řešení pro každé z těchto použití. Závisle podle
míry zašpinění a rozsahu použití je naše koncentráty

Udržovací čisticí prostředek
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Intenzivní čisticí prostředek

možné použít v různých dávkách. Umožňuje to snížit
náklady a chránit životní prostředí.
Zároveň v profesionálním čištění budov, průběžném či
intenzivním čištění, strojovém průmyslovém čistění a
čištění objektů – výrobky Buzil přesvědčují perfektním
účinkem. Spolehlivě, jemně pro materiál, rychle a bez
šmouh.

ČISTIČ POVRCHŮ

Neutrální univerzální čisticí prostředek, s intenzivní vůní

pH 7

Blitz Citro G 481

Blitz Orange G 482

Všechny povrchy odolné proti vodě; Např. plastové a skleněné plochy, dveře, okenní rámy a
topná tělesa; Podlahové krytiny odolné proti vodě; Materiály odolné proti vodě

Blitz Tropic G 483

varianta vůně orange

varianta vůně tropic

Obal
1 l, 10 l, 200 l

Obal
1 l, 10 l

Výhody produktu
Multifunkční čisticí prostředek
kompatibilní s materiálem
S čerstvou citrusovou vůní
Rychleschnoucí a beze šmouh
Ideální pro lesklé plochy
Dobrý čisticí účinek
Zanechává zářivý lesk

Obal
40 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 200 l

20 - 50 ml /
10 l vody

50 ml /
600 ml vody

Univerzální čisticí prostředek bez tenzidů na bázi
citrátu, zásaditý

pH 10

Rozstřikovací čisticí prostředek připravený k použití

O Tens G 500

pH 10

Reso Clean G 515

Na povrchy odolné proti vlhkosti a stálobarevné povrchy; dlaždice z jemné kameniny;
čištění stěn a stropů; čalouněný nábytek a textilní potahy; vhodný také na akrylové sklo

Všechny povrchy odolné proti vodě jako např. skleněné a plastové povrchy, nerezová ocel,
resopal, klávesnice

Výhody produktu
Výkonný a vynikající čisticí účinek
Bez problémů odstraňuje nečistoty od
nikotinu a tuku, jakož i otisky prstů
Dlouhotrvající vůně
Lesk beze šmouh bez dosušování

Výhody produktu
Samovolný čisticí účinek
Žádné zbytky tenzidů
Výrazně snižuje opětovné znečištění
jemné kameniny a textilních potahů i
povrchů
Bezbarvý a bez zápachu
Výborně se hodí pro střídavé použití s
prostředkem O Tens Azid G 501

Obal
600 ml, 10 l

Obal
1 l, 10 l

20 - 100 ml /
10 l vody

100 - 200 ml /
10 l vody

100 - 1000 ml /
10 l vody

200 - 1000 ml /
10 l vody

50 ml /
600 ml vody

neředěný
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ČISTIČ POVRCHŮ

Ekologický udržovací čisticí prostředek na povrchy,
vysoce koncentrovaný

pH 10

Ekologický univerzální čisticí prostředek

Planta® Orange P 311

Planta® Soft P 313

Pro všechny voděodolné povrchy a podlahové krytiny; vhodný pro průmyslové kuchyně,
gastronomie a potravinářský průmysl

Pro všechny voděodolné, lesklé materiály, povrchy a podlahové krytiny; zejménavhodné pro
skleněné povrchy a plastové povrchy; lesklý umělý a přírodní kámen

Výhody produktu
Ekologicky certifikován
Se svěží pomerančovou vůní
Skvělý čisticí výkon
Speciálně u olejovitého a mastného
znečištění
Prohlášení o shodě pro potravinářský
provoz

Výhody produktu
Ekologicky certifikován
Dodává zářivý lesk
Rychleschnoucí a beze šmouh
Šetrný k povrchu
Pěna je inhibována, proto je také vhodná
pro použití v čisticích strojích

Obal
1 l, 10 l

Obal
1 l, 10 l

20 - 50 ml /
10 l vody

50 ml /
10 l vody

20 - 50 ml /
10 l vody

Univerzální rozstřikovací čisticí prostředek připravený k použití

pH 9,5

50 ml /
600 ml vody

pH 6,5

Vario Clean Trendy T 560

Na povrchy odolné proti vodě např. plasty, skleněné a zrcadlové plochy; Lakované povrchy s
vysokým leskem; Keramické a kovové povrchy

10

50 ml /
10 l vody

Neutrální šetrný čisticí prostředek a čisticí prostředek na plast

Drizzle® Blue SP 20

neředěný

pH 7

Na povrchy a materiály odolné proti vodě jako např. umakartové dveře, okenní rámy, radiátory, plastové a skleněné plochy, kamenné a dlaždicové podlahy; speciálně na choulostivé
materiály jako např. akrylové sklo, plexisklo, školní tabule, hliník

Výhody produktu
Nastříkat - utřít - hotovo
Vynikající schopnost rozpouštět nečistotu
díky efektu Easy-to-clean
Vysoce úsporný díky malé spotřebě
Decentní vůně
Zanechává lesk beze šmouh

Výhody produktu
Čistí rychle a velmi účinně
Malé opětovné znečištění díky efektu
Easy-to-clean
Šetrný k materiálu
Dobrá dispergační schopnost
Lesk beze šmouh bez dosušování

Obal
600 ml, 10 l

Obal
1 l, 10 l

50 ml /
10 l vody

1:5 až 1:10 s
vodou

50 ml /
600 ml vody

ČISTIČ POVRCHŮ

Neutrální a materiál kompatibilní průmyslový čistič

pH 8,5

Indumaster® Step IR 16

Čistič povrchů s inhibitory koroze

pH 10

Indumaster® Protect IR 30

Pro průmyslové použití; všechny voděodolné povrchy a podlahové krytiny; zejménavhodné
pro hliníkové povrchy, nerezové a akrylové sklo; vhodné pro čištění eskalátorů a dopravníků
se stroji

Pro průmyslové aplikace, např. zachování čištění výrobních strojů, např.CNC; nákladní
plachty a plachty; pro všechny materiály odolné proti alkaliím, povrchya podlahové krytiny

Výhody produktu
Silný čisticí prostředek s rychlým účinkem
pro ruční a strojové čištění
Dobrá schopnost rozpouštět nečistotu
Rozpouští znečištění s obsahem olejů a
tuků
Velmi dobrá smáčivost
Velmi dobrá snášenlivost s materiálem

Výhody produktu
S antikorozní ochranou
Velmi dobrá smáčivost
S obsahem olejů a tuků a vrtací oleje
Rychle oddělující podle ÖNORM B 5105

Obal
10 l

Obal
10 l

Brushing/suction process
1 - 2 l / 10 l vody
100 ml /
10 l vody

100 - 200 ml /
10 l vody

50 ml /
600 ml vody

100 - 200 ml /
10 l vody

Compression sprayer
1 : 1 to 1 : 2

Zásaditý aktivní čisticí prostředek

pH 13

100 - 1000 ml /
10 l vody

50 ml /
600 ml vody

pH 10,5

Aktiv G 433

Na povrchy a podlahy odolné proti alkáliím; Plast; Sklo; Dlaždice

Všechny povrchy odolné proti vodě např. dveře, okenní rámy, topná tělesa, plastové a
skleněné plochy; Kamenné a plastové podlahy; vhodné také na akrylové sklo

Výhody produktu
Vysoké disperzní vlastnosti
Úsporné dávkování
Vynikající při velmi odolném znečištění
oleji a tuky
Svěží vůně

Výhody produktu
Vynikající čisticí účinek při silném
znečištění
Vysoká dispergační schopnost u prachu,
znečištění mastnotou a olejem
Šetrný k materiálu
Vysoce úsporný

Obal
1 l, 10 l

50 - 200 ml /
10 l vody

1:5 až 1:10 s
vodou

Intenzivní čisticí prostředek šetrný k materiálu

Multi Clean G 430

50 - 100 ml /
10 l vody

200 - 500 ml /
10 l vody

Obal
1 l, 10 l

20 - 50 ml /
10 l vody

50 - 200 ml /
10 l vody
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ČISTIČ POVRCHŮ

Blitz Citro G 481
Blitz Orange G 482
Blitz Tropic G 483
O Tens G 500
Reso Clean G 515
Planta® Orange P 311
Planta® Soft P 313
Drizzle® Blue SP 20
Vario Clean Trendy T 560
Indumaster® Step IR 16
Indumaster® Protect IR 30
Multi Clean G 430
Aktiv G 433
Maradin HC 43
Buz® Leather C 580
Buz® Finesse G 542
Clean Up G 555
Profiglass G 522
Buz® Windowmaster G 525
Planta® Clear P 316
Planta® View P 318
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Aplikace čistících prostředků na povrch

ČISTIČ POVRCHŮ

Vysoce koncentrovaný intenzivní čistič

pH 10

Intenzivní čisticí prostředek na hladkou kůži

Maradin HC 43

Buz® Leather C 580

Pro všechny voděodolné povrchy; podlahové krytiny, například pryž, PVC, přírodní a umělé
kameny (neleštěné), cihlové desky a kameninové desky; vhodné pro sportpodlahy; ideální
pro čištění budov a skla; také vhodný pro akrylové sklo

10 - 40 ml /
10 l vody

20 - 80 ml /
10 l vody

Pro všechny druhy hladké kůže; lze použít např. na nábytek, oděv, obuv, doplňky; Interiér
automobilů

Výhody produktu
Vynikající čisticí síla
Také u strukturovaných podlahových krytin
Vysoká hospodárnost díky úspornému
dávkování
Šetrný k materiálu
Materiál-přátelskýTestováno podle normy
FMPA DIN 18032/2 pro sportovní podlahy

Výhody produktu
Univerzální péče
Důkladné hloubkové čištění
Intenzivní ošetřovací účinek
Dodává kůži pružnost
Zvyšuje odolnost proti opotřebení
Mírně parfémovaný
Vysoce úsporný díky šetrné spotřebě

Obal
1 l, 10 l

Obal
250 ml

60 - 100 ml /
10 l vody

1:20 až 1:50 s
vodou

Péče o nábytek a speciální péče připravená k použití

neředěný

Odstraňovač skvrn připravený k použití

Buz® Finesse G 542

pH 11

Clean Up G 555

Pro čištění a péči o citlivé povrchy a materiál, např. dřevo, plast,nerezové oceli a kovu;
ideální pro ošetřování přístrojových desek automobilů

Pro povrchy a materiály odolné proti rozpouštědlům, psací stoly, klávesnice, telefony;
odstraňuje znečištění od tužek, vodou nerozpustných fixů, propisek, inkoustu a razítkových
barev

Výhody produktu
Čistí, ošetřuje a konzervuje v jednom
kroku
Antistatický účinek chrání před rychlým
opětovným znečištěním
Osvěžuje barvy

Výhody produktu
Intenzivní čisticí účinek
Šetrná spotřeba
Je možné bodové použití

Obal
600 ml

Obal
300 ml

neředěný

pH 8

neředěný
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ČISTIČ POVRCHŮ

Čistič skla připravený k použití

pH 8

Profiglass G 522

Čisticí koncentrát na sklo a okenní rámy

Buz® Windowmaster G 525

Pro čištění zasklení v interiérech a povrchy, zrcadla, rámy, plast a okna vozidel

Pro čištění velkoplošných skel v exteriérech, oken , rámů, povrchů z resopalu, skleněné
kryty fotovoltaických modulů

Výhody produktu
Dobrý čisticí účinek
Praktický rozstřikovač
Možné bodové čištění
Rychleschnoucí a beze šmouh

Výhody produktu
Díky nešpinivému účinku pozdější
opětovné znečištění
Rovnoměrná, stabilní mikropěna
Vynikající stírací vlastnosti stěrky
Optimální odstraňování nečistot po hmyzu

Obal
600 ml, 10 l

Obal
1 l, 10 l

neředěný

100 ml /
10 l vody

Ekologický čistič skla připravený k použití

pH 8

Ekologický čisticí koncentrát na sklo a okna

Planta® Clear P 316

Ideální pro velkoplošných skel v exteriérech, oken , rámů, okna vozide, skleněné kryty
fotovoltaických modulů

Výhody produktu
Ekologicky certifikován
Díky nešpinivému účinku pozdější
opětovné znečištění
Praktický rozstřikovač
Možné bodové čištění
Rychleschnoucí a beze šmouh
Dobrý čisticí účinek, zejména u mastných
zbytků

Výhody produktu
Ekologicky certifikován
Díky nešpinivému účinku pozdější
opětovné znečištění
Rovnoměrná, stabilní mikropěna
Vynikající stírací vlastnosti stěrky
Optimální odstraňování nečistot po hmyzu

Obal
1l

Obal
600 ml, 10 l
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pH 6,5

Planta® View P 318

Ideální pro zasklení v interiérech a povrchy, zrcadla, rámy, plast a okna vozidel

neředěný

pH 6,5

100 ml /
10 l vody

ČISTIČ POVRCHŮ
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SANITÁRNÍ ČISTIČ

DŮKLADNĚ VYČISTÍME VŠE.
Zbytky vodního kamene a mýdla, maziva, oleje, močovinový kámen a jiné typické nečistoty. Sanitární místnosti,
toalety, koupelny, šatny, sprchy, sauny a bazény mají
zvláštní požadavky. Kromě materiálu odolného proti kyselinám, jako jsou kameninové dlaždice, keramika, granit
apod., je používán také materiál citlivý na kyseliny, jako
je mramor, teraco, spárový materiál nebo barevné prvky
z umělé hmoty. Proto je nutné optimální přizpůsobení
aplikovaných prostředků a technik k danému zařízení,
zašpinění a tvrdosti vody.

Udržovací čisticí prostředek

16

Základní čisticí prostředek

Je to náročný úkol, které je možné splnit v každém okamžiku, a to díky širokému sortimentu mycích prostředků
pro každodenní a hloubkové čištění, které jsou určeny
pro celou sanitární a mokrou oblast.

SANITÁRNÍ ČISTIČ

Bezbarvý udržovací sanitární čisticí prostředek na bázi
kyseliny amidosulfonové

pH 0,5

Kyselý udržovací sanitární čisticí prostředek na bázi
kyseliny amidosulfonové s blokací zápachu

Bucasan® Clear G 463

Bucazid® S G 467

Pro všechny materiály a povrchy v mokrém prostředí a na plovárnách odolné proti kyselinám; povrchy a spáry citlivé na barvu

20 - 50 ml /
10 l vody

200 - 1000 ml /
10 l vody

pH 0,5

Pro všechny materiály odolné proti kyselinám veškerá sanitární zařízení a mokrá prostředí
např. dlaždice, umyvadla, WC; Sanitární keramika, chromované a nerezové povrchy,
obkládací a podlahové dlaždice

Výhody produktu
Bez problémů rozpouští vápenec, zbytky
nečistot a mýdla
Malé opětovné znečištění díky efektu
Easy-to-clean
Rychleschnoucí a beze šmouh
Uveden na seznamu RK

Výhody produktu
Bez problémů rozpouští vápenec, zbytky
nečistot a mýdla
Silný čisticí účinek
se zápachovou blokátor
Schne bez šmouh
Uveden na seznamu RK

Obal
1 l, 10 l

Obal
1 l, 10 l

1:5 až 1:10 s
vodou

50 ml /
600 ml vody

Udržovací sanitární čisticí prostředek bez obsahu kyselin

neředěný až
50 ml / 10 l vody

pH 5

200 - 1000 ml /
10 l vody

50 ml /
600 ml vody

Sanitární rutinní čistič, alkalický

Bucal G 468

pH 10,5

Buz® Alkasan G 469

Pro veškerá mokrá prostředí a sanitární zařízení; materiály citlivé vůči kyselinám např.
smalty, hliník, mosaz, mramor, lasturnatý vápenec atd.; povrchy a podlahy odolné proti
vodě; pro použití v oblasti s měkkou vodou; toalety Waterless

Pro všechny vlhké a sanitární aplikace; všechny vodě odolné povrchy, např. kohouty,umyvadla, vany, nerezová ocel, dlaždice atd.

Výhody produktu
Dlouhotrvající svěží vůně
S patentovanou technologií Neofresh
Schne beze šmouh bez dosušování díky
odperlovacímu efektu
Pravidelné používání zabraňuje tvorbě
vápenných usazenin

Výhody produktu
Dlouhotrvající svěží vůně
Vysoká schopnost rozpouštět tuky, olej a
vápenaté mýdlo
Bez problémů odstraňuje kožní maz,
minerální oleje, tuky a odolné zbytky
vápenatého mýdla, mýdla a kosmetiky
Při pravidelném používání zabraňuje
tvorbě vápenných usazenin
Schne beze šmouh bez dosušování díky
odperlovacímu efektu

Obal
1 l, 10 l

Obal
1l

50 - 100 ml /
10 l vody

1:5 až 1:10 s
vodou

50 ml /
600 ml vody

20 - 50 ml /
10 l vody

100 - 1000 ml /
10 l vody

1:1 až 1:10 s
vodou

50 ml /
600 ml vody
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Ekologický udržovací sanitární čistící prostředek na bázi
kyseliny citrónové

pH 2

Planta® San P 312

Ekologický udržovací sanitární čistící prostředek na
methansulfonové kyseliny

Planta® San Intense P 319

Pro veškerá mokrá prostředí a sanitární zařízení; všechny materiály odolné proti kyselinám
např. sanitární keramika, chromované a nerezové povrchy, obkládací a podlahové dlaždice

Pro veškerá mokrá prostředí a sanitární zařízení; všechny materiály a povrchy odolné vůči
kyselinám, např. umyvadla, toalety, pisoáry, obklady a dlažby; obzvláště vhodné na porcelánové sanitární kování, povrchy pochromované a nerezové oceli

Výhody produktu
Ekologicky certifikován
Se svěží vůní
Dobrý čisticí účinek
Rozpouští vápenec, močový kámen a jiné
minerální nečistoty
Malá spotřeba ve srovnání s běžnými
produkty
Uveden na seznamu RK

Výhody produktu
Ekologicky certifikován
Rozpouští vápenec, močový kámen a jiné
minerální nečistoty
Je také vhodný pro základní čištění
Koncentrát - nízká spotřeba v porovnání s
konvenčními výrobky

Obal
1 l, 10 l

Obal
1 l, 10 l

neředěný až
50 ml / 10 l vody

50 ml /
10 l vody

50 ml /
600 ml vody

neředěný až
50 ml / 10 l vody

Kyselý sanitární pěnový čistič připravený k použití

pH 2

200 - 1000 ml /
10 l vody

50 ml /
600 ml vody

pH 6

Drizzle® Red7 SP 40

Pro veškerá sanitární zařízení a mokrá prostředí hotelů, kanceláří a veřejných zařízení;
všechny materiály a povrchy odolné proti kyselinám; zvláště vhodný pro chromované
povrchy

Pro veškerá mokrá prostředí a sanitární zařízení; materiály citlivé vůči kyselinám např.
smalty, hliník, mosaz, mramor, lasturnatý vápenec atd.; povrchy a podlahy odolné proti
vodě; pro použití v oblasti s měkkou vodou; toalety Waterless

Výhody produktu
Vynikající schopnost rozpouštět nečistotu
Bez problémů rozpouští vápenec, zbytky
kosmetiky a mýdla
Malé opětovné znečištění díky efektu
Easy-to-clean
Lesk beze šmouh bez dosušování
Materiál je přátelský, protože výrobek je
pěnový
Úsporný díky malé spotřebě

Výhody produktu
Bez problémů rozpouští zbytky kosmetiky
a mýdla
Snižuje vápenné usazeniny
Malé opětovné znečištění díky efektu
Easy-to-clean
Šetrný k materiálu
Úsporný díky malé spotřebě

Obal
600 ml, 10 l

Obal
600 ml, 10 l
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200 ml /
10 l vody

Sanitární rozstřikovací čisticí prostředek připravený k použití,
bez obsahu kyselin

Drizzle® Red SP 10

neředěný

pH 0,5

neředěný

SANITÁRNÍ ČISTIČ

Udržovací sanitární prostředek na bázi kyseliny amidosulfonové, s
intenzivní vůní

Bucasan® Trendy T 464

pH 0,5

Bucasan® Pino T 465

Pro veškerá mokrá prostředí a sanitární zařízení; materiály citlivé vůči kyselinám např.
dlaždice, umyvadla, toalety, sanitární porcelán, chromované a nerezové povrchy, obkládací
a podlahové dlaždice

Vůně varianta borovice

Obal
1 l, 10 l

Výhody produktu
Silný čisticí účinek
Bez problémů rozpouští vápenec, zbytky
nečistot a mýdla
Lesk beze šmouh bez dosušování díky
odperlovacímu efektu
Zanechává příjemnou atmosféru v místnosti
Nenapadá korozí chrom a nerezovou ocel
Uveden na seznamu RE a RK

Obal
1 l, 5 l, 10 l

neředěný až
50 ml / 10 l vody

200 - 1000 ml /
10 l vody

1:5 až 1:10 s
vodou

50 ml /
600 ml vody

Viskózní udržovací sanitární čisticí prostředek na bázi kyseliny

pH 2,5

Bucasan® Sanibond G 457

Udržovací sanitární čisticí prostředek na bázi kyseliny

pH 2,5

Bucasan® Saniflow G 458

Pro veškerý vlhký prostor; všechny materiály a povrchy odolné proti yselinám, jakou jsou
např. dlaždice, umývadla a klozety; ideální na sanitární keramiku, na chromové, nerezové a
hliníkové.povrchy a na obkladové a podlahové dlaždice

Pro veškerý vlhký prostor; Všechny materiály a povrchy odolné proti kyselinám, jakou jsou
např. dlaždice, umývadla a klozety; Zvláště vhodný na sanitární keramiku, na chromové,
nerezové a hliníkové povrchy

Výhody produktu
Bez problémů rozpouští vápenec, zbytky
nečistot a mýdla
Vynikající čistící účinek
Lesk beze šmouh bez dosušování díky
odperlovacímu efektu
Viskozita umožňuje dobrou přilnavost na
vodorovných plochách
Hygienicky svěží jahodová vůně
Vhodný pro použití s pěnovou pistolí

Výhody produktu
Bez problémů rozpouští vápenec, zbytky
nečistot a mýdla
Vynikající čistící účinek
Lesk beze šmouh bez dosušování díky
odperlovacímu efektu
Hygienicky svěží jahodová vůně
Vhodný pro použití s pěnovou pistolí a
jednokotoučovým strojem

Obal
1 l, 10 l

Obal
1 l, 10 l

neředěný to 100 ml /
10 l vody

1:5 až 1:10 s
vodou

50 ml /
600 ml vody

neředěný to 100 ml /
10 l vody

200 - 1000 ml /
10 l vody

1:5 až 1:10 s
vodou

50 ml /
600 ml vody
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Viskózní základní sanitární čisticí prostředek
na bázi kyseliny fosforečné

Tekutý prostředek k odvápňování a základní sanitární čisticí
prostředek na bázi kyseliny fosforečné, bezbarvý

pH 0,5

Bucalex® G 460

Buz® Contracalc G 461

Pro všechny materiály a povrchy v mokrém prostředí a na plovárnách
odolné proti kyselinám; Sanitární keramika; Nerezové povrchy

Pro veškerá sanitární zařízení, bazény a potravinářské provozy; Odvápňování přístrojů;
Čištění bazénů; Odstraňování cementových závojů; Všechny materiály a povrchy odolné
proti kyselinám

Výhody produktu
Rozpouští odolná znečištění jako jsou
např. vápenec, močový kámen, rez,
vodní kámen, nečistotu, tuk a zbytky mýdla
Silný, rychlý čisticí účinek
Viskozita umožňuje dobrou přilnavost na
svislých plochách, a díky tomu dlouhou
kontaktní dobu
Uveden na seznamu RK

Výhody produktu
Odstraňuje vápenné usazeniny, rez a
vodní kámen
Bez parfémů
Samovolný čisticí účinek
Uveden na seznamu RK a RE

Obal
1 l, 10 l

Obal
1 l, 10 l

neředěný to 100 ml /
10 l vody

100 - 1000 ml /
10 l vody

1:5 až 1:10 s
vodou

100 ml /
10 l vody

200 - 1000 ml /
10 l vody

1:5 až 1:10 s
vodou
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Aplikace čistících prostředků na sanitární

speciální vlastnosti

Bucalex® G 460

viskózní

Buz® Contracalc G 461

bezbarvý

WC Cleaner G 465

viskózní

Bucasan® Sanibond G 457

viskózní

Bucasan® Saniflow G 458

s účinkem tvoření malých kapiček

Bucasan® Clear G 463

s účinkem Easy to Clean / bezbarvý

Bucazid® S G 467

s blokováním zápachu

Bucal G 468

Deodorace svěží vůně

Buz® Alkasan G 469

s účinkem tvoření malých kapiček

Planta® San P 312

Planta® San Intense P 319

Drizzle® Red SP 10

Připraven k použití

Drizzle® Red7 SP 40

Připraven k použití

Bucasan® Trendy T 464

s účinkem tvoření malých kapiček

Bucasan® Pino T 465

s účinkem tvoření malých kapiček
V případě dotazů týkajících se výrobků prosím kontaktujte zákaznickou podporu.
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pH 0,5

SANITÁRNÍ ČISTIČ

Viskózní základní sanitární čisticí prostředek a čisticí
prostředek na WC na bázi kyseliny solné

pH 0

Zvětšování síly čištění

WC Cleaner G 465

Rozpouští mastné nečistoty
olejové nečistoty, vápenaté mýdlo, zbytky
kosmetických prostředků a sébum

Výhody produktu
Pro extrémní znečištění
Rozpouští silné nánosy vápence,
močového kamene, rzi a vodního kamene
Viskozita umožňuje dobrou přilnavost

Obal
1 l, 10 l

UDRŽOVACÍ ČISTICÍ
PROSTŘEDEK

ZÁKLADNÍ ČISTICÍ
PROSTŘEDEK

Pro všechny záchodové mísy a pisoáry odolné proti kyselině chlorovodíkové

pH
10

neutrální

ZÁKLADNÍ ČISTICÍ
PROSTŘEDEK

G 468 Bucal
SP 40 Drizzle® Red 7
SP 10 Drizzle® Red
G 457 Bucasan® Sanibond
G 458 Bucsan® Saniflow
P 312 Planta® San

kyselé

neředěný až
50 ml / 10 l vody

G 469 Buz® Alkasan

alkalické

pH
0

G
P
G
T
T

467 Bucazid® S
319 Planta® San Intense
463 Bucasan® Clear
464 Bucasan® Trendy
465 Bucasan® Pino

G 460 Bucalex®
G 461 Buz® Contracalc
G 465 WC Cleaner

Rozpouští nečistoty
z vápenatých usazenin, kotelní a močovinový
kámen, zbytky mýdla

Obvykle používané výpisy a normy

RK-List:
Seznam testovaných čisticích prostředků pro keramické obklady a obklady bazénů;vydané
společností Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. (Německé sdružení pro rekreační
a léčebné lázně).

RE-List:
Seznam testovaných čisticích prostředků pro kryty bazénů a nerezové komponenty v bazény;
vydané společností Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.(Německé sdružení pro
rekreační a léčebné lázně).
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POKAŽDÉ SPOLU LÉPE,
PROTOŽE NEUSTÁLE MÁME PŘED
OČIMA JASNÝ CÍL:
NALEZENÍ NEJLEPŠÍHO ŘEŠENÍ.
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PRODUKTPROGRAMM 2015

Tehdy se narodilo ještě něco, co je v našem podniku
dodnes: duch inovativnosti. Jelikož sami navrhujeme a
tvoříme naše výrobky, neustále hledáme něco nového
a neusínáme na vavřínech. Díváme se do budoucnosti.
Našim zákazníkům chceme dodat nové koncepce a řešení. Proto se významná číst našich zaměstnanců zabývá
výhradně výzkumem a vývojem. Jaké výrobky s jakými
vlastnostmi potřebují naši zákazníci? V čem spočívá
potenciál optimalizace? Jak můžeme přispět tomu, aby
každodenní profesionální čištění bylo ještě ekonomičtější,
bezpečnější a pohodlné?

Na tyto důležité otázky naši vysoce kvalifikovaní odborníci
poskytují správné odpovědi. S know-how tvořeným po desetiletí, moderní technikou a neúnavným zápalem dbáme
na perfektní čistotu.
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ČISTIČ PODLAH

ČISTÍME OD ZÁKLADŮ.
Bez ohledu na to, o jaký povrch se jedná: PVC, linoleum,
kaučuk, přírodní nebo umělý kámen či keramika, v
každém případě je důležitá optimální péče tak, aby
byl povrch po mnoho let v dobré kondici z vizuálního
a funkčního pohledu. Široký sortiment Buzil v tomto
rozsahu zahrnuje četné výrobky pro čištění a péči. Patří
mezi ně také výrobky se separací oleje v souladu s
ÖNORM, vhodné pro průmysl, pro sportovní podlahové
krytiny (DIN 18032/2) nebo výrobky příznivé pro životní
prostředí v případě vysokých ekologických požadavků.
Buzil poskytuje řešení pro každodenní čištění, a také pro
intenzivní a hloubkové čištění, také v rozsahu povlaků,
pečujících povlaků a specializovaných technik čištění.

Udržovací čisticí prostředek
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Intenzivní čisticí prostředek

Naše nabídka zahrnuje také četná školení a tematické
semináře, věnované například podlahovým krytinám a
s nimi spojeným technikám a metodám čištění. Naše
komplexní servisní služby, od individuální analýzy
objektů, přes zhotovení individuálních plánů hygieny, po
systémy dávkování příslušné pro dané objekty, přispívají
perfektnímu účinku každého čištění podlah.

Základní čisticí prostředek

Povrchová úprava

ČISTIČ PODLAH

Prostředek na utírání na bázi vodou nerozpustných
polymerů a vosků

pH 9,5

Prostředek na utírání na bázi vodou rozpustných polymerů

Suwi Glanz G 210

Unibuz G 235

Pro oloupané podlahové krytiny odolné proti vodě; Nelakované, navoskované a
naolejované parkety; Mramor, umělý kámen, kabřinec, terakota

Na všechny podlahové krytiny odolné proti vodě jako např. PVC, kaučuk, linoleum,
nalakované parkety a korek, umělý a přírodní kámen

Výhody produktu
Dobrá plnivost a vysoká samolešticí
schopnost
Tvoří odolný ochranný film
Vhodný pro čističe
Ošetřuje s dobrým čisticím účinkem
Pro použití v čisticích automatech

Výhody produktu
Univerzální použití
Čistí a ošetřuje v jednom kroku
Rychleschnoucí a beze šmouh
Hedvábně matný lesk bez vrstvení
Protiskluzový dle normy DIN 51131

Obal
40 ml, 1 l, 10 l

Obal
1l

50 ml /
10 l vody

100 ml /
10 l vody

pH 7

1:1 až 1:3 s
vodou

50 ml /
10 l vody

Prostředek na utírání na bázi mýdla

pH 10,5

50 - 150 ml /
10 l vody

Vysoce koncentrovaná péče o stírání,založené na
polymerech rozpustných ve vodě

Buz® Soap G 240

pH 8,5

Garuda HC 20

Na podlahové krytiny odolné proti vodě jako např. kabřinec, mramor, terakota, kaučuk a
PVC; Naolejované a navoskované dřevěné podlahy; Elektrostaticky vodivé podlahové
krytiny

Na všechny podlahové krytiny odolné proti vodě jako např. PVC, kaučuk, linoleum,
nalakované parkety a korek, umělý a přírodní kámen; sportovní podlahy

Výhody produktu
Antistatický
Zanechává hedvábně matný lesk
Umožňuje leštění jednokotoučovým
strojem
Protiskluzový
Čistí a ošetřuje v jednom kroku

Výhody produktu
Čistí a ošetřuje v jednom kroku
Schnoucí beze šmouh
Maximálně úsporné dávkování
Zabraňuje vzniku stop
Odpuzuje nečistoty
Samolešticí netvoří vrstvy
Protiskluzový a antistatický
Možnost vysokorychlostního leštění
Testováno podle FMPA DIN 18032/2 pro
sportovní podlahy

Obal
1 l, 10 l

Obal
1l

50 ml /
10 l vody

100 ml /
10 l vody

10 - 20 ml /
10 l vody

40 ml /
10 l vody

100 ml /
10 l vody

1:10 s
vodou
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ČISTIČ PODLAH

Ekologický prostředek na utírání na bázi vodou rozpustných
polymerů

pH 8,5

Prostředek na utírání na bázi vodou rozpustných polymerů

Planta® Cleen P 315

Corridor® Daily S 780

Na všechny podlahové krytiny odolné proti vodě jako např. PVC, kaučuk, linoleum,
nalakované parkety a korek, umělý a přírodní kámen

50 ml /
10 l vody

50 - 100 ml /
10 l vody

500 ml /
10 l vody

Zejména vhodný na sportovní podlahové krytiny ve sportovních halách, tělocvičnách nebo
víceúčelových halách; Na podlahové krytiny odolné proti vodě jako např. PVC, kaučuk,
linoleum, lakované parkety a korek, umělý a přírodní kámen

Výhody produktu
Ekologicky certifikován
Ekologicky certifikován netvoří vrstvy
Maximálně úsporné dávkování
Leskne saténový lesk
Zabraňuje vzniku stop a odpuzuje
nečistoty
Možnost vysokorychlostního leštění
Protiskluzový dle normy DIN 51131

Výhody produktu
Na bázi vodou rozpustných polymerů
Čistí a ošetřuje v jednom kroku
Použití v jednokotoučovém a
vysokorychlostním stroji
Samolešticí netvoří vrstvy
Protiskluzový
Testováno podle FMPA DIN 18032/2 pro
sportovní podlahy

Obal
1 l, 10 l

Obal
1 l, 10 l

1:3s
vodou

300 ml /
10 l vody

Prostředek na utírání s blokací zápachů

20 - 50 ml /
10 l vody

pH 8,5

50 - 100 ml /
10 l vody

1:3s
vodou

Pro veřejných zařízení, nemocnic, domovů důchodců a domů s pečovatelskou službou,
vzdělávacích zařízení jako jsou školky a školy; Podlahové krytiny odolné vůči vodě, jako
např. PVC, kaučuk, linoleum, nalakované parkety a korek, umělý a přírodní kámen

Denní rutinní čisticí prostředek pro ošetření PUR

26

pH 10,5

Výhody produktu
Intenzivní čisticí účinek
Může být použito jako intenzivní čistič pro
čištění konce stavby
Má příjemnou vůni
Vynikající vlastnosti pro odstraňování
nečistot
Čištění bez pruhů
Má velmi dobrou kompatibilitu materiálu
Obal
1 l, 10 l

Obal
1 l, 10 l

1:3s
vodou

300 ml /
10 l vody

Pro všechny podlahové kryty odolné proti vodě; čisticí prostředek na podlahu je obzvláště
vhodný pro každodenní rutinní čištění továrně aplikovaných elastických obkladů ošetřených
PUR z linolea a PVC, vinylu a luxusních obkladů, jako jsou kliky a lepení podlah, stejně jako
u utěsněných parket; také vhodný pro obklady z PE a PP, stejně jako potěry ze syntetických
pryskyřic s a bez PUR

Výhody produktu
Na bázi vodou rozpustných polymerů,
redispergovatelných polymerů
Vynikající čistící výkon při jednostupňové
metodě mokrého stírání
Dezodorační svěží vůně s aktivním blokem
Čistí a ošetřuje v jednom kroku
Aniž by se tvořily vrstvy
Vynikající smáčivostí odpuzuje nečistoty
Vhodný pro sprejovou metodu
Testováno podle FMPA DIN 18032/2 pro
sportovní podlahy

50 - 100 ml /
10 l vody

500 ml /
10 l vody

Corridor® PUR Clean S 766

Corridor® Cibreeze Wipe S 790

20 - 50 ml /
10 l vody

pH 8,5

500 ml /
10 l vody

NOVÝ

300 ml /
10 l vody

20 - 50 ml /
10 l vody

50 - 100 ml /
10 l vody

100 - 150 ml /
10 l vody

ČISTIČ PODLAH

Udržovací čisticí prostředek na podlahy, čisticí
prostředek s lešticím účinkem

pH 8

Denní rutinní čistič, ultra-smáčení

Buz® Wipe G 270

Roca Wipe R 300

Na laminátové podlahy; Lakované parkety; Keramická obložení a vysoce leštěné kamenné
podlahy

Pro tvrdé podlahy; elastické, tvrzené kryty; impregnované přírodní kamenné krytiny

Výhody produktu
Dobrý čisticí účinek
Rychleschnoucí a beze šmouh
Protiskluzový
Dobrá smáčivost
Bez barviv

Výhody produktu
Vynikající schopnost rozpouštět nečistotu
Čištění beze šmouh
Lze použít pro jednoúrovňovou metodu
mokrého stírání
Svěží vůně
Ultrasmáčivý

Obal
1 l, 10 l

Obal
1 l, 10 l

50 ml /
10 l vody

50 ml /
10 l vody

Čisticí prostředek s lešticím účinkem na bázi alkoholu

pH 6

pH 7,5

Buz® Match Trendy T 265

Všechny podlahové krytiny odolné proti vodě, které nevyžadují ošetřování, lakované
parkety, laminát, žula, dlaždice z keramiky a jemné kameniny atd.

Na sportovní podlahové krytiny ve sportovních halách, tělocvičnách nebo víceúčelových
halách; Všechny podlahové krytiny odolné proti vodě, které nepotřebují žádnou péči, jako
jsou např. lakované parkety, pružné podlahové krytiny, přírodní a umělý kámen, keramika a
jemná kamenina

Výhody produktu
Schne beze šmouh a velmi rychle
Protiskluzový
Svěží moderní vůně
Testováno podle FMPA DI N 18032/2 pro
sportovní podlahy
Bez tvorby vrstvení

Výhody produktu
Nezanechává ošetřovací látky
Dodává lesk
Rychleschnoucí a beze šmouh
Svěží moderní vůně
Uveden na seznamu RK

Obal
1l, 10 l

50 - 150 ml /
10 l vody

50 - 100 ml /
10 l vody

Neutrální čisticí prostředek do automatů

Polybuz® Trendy T 201

50 ml /
10 l vody

pH 9,5

Obal
10 l

100 ml /
10 l vody
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ČISTIČ PODLAH

Rychle schnoucí čistič, vysoce alkalický

pH 14

Zásaditý průmyslový čisticí prostředek

Indumaster® Radical IR 40

Indumaster® Fast IR 14
Pro průmyslové aplikace; na podlahové krytiny odolné proti zásadám a vodějako je PVC,
kámen (nepoškozený), epoxidová pryskyřice, betonové podlahy, cihla a kameninové desky

Pro použití v dílnách a průmyslové oblasti; Všechny podlahy a povrchy odolné proti alkáliím

Výhody produktu
Univerzální použití
Velká schopnost rozpouštět nečistotu
Čistí speciální průmyslové oleje a tuky
Nepěnivý
Rychle oddělující podle ÖNORM B 5105

Výhody produktu
Rychleschnoucí čisticí
Rozpouští znečištění s obsahem olejů a
tuků
S inhibitorem pěnivosti
Odstraňuje pryžový otěr
Rychle oddělující podle ÖNORM B 5105

Obal
10 l

Obal
10 l

150 - 500 ml /
10 l vody

100 - 200 ml /
10 l vody

Průmyslový čisticí prostředek a čisticí prostředek na
sportovní podlahy s obsahem rozpouštědel

pH 5

500 - 1000 ml /
10 l vody

pH 13,5

Pro použití v dílnách a průmyslové oblasti; Podlahy a povrchy odolné proti alkáliím; Sanace
škod způsobených požárem

Výhody produktu
Dobrá schopnost rozpouštět nečistotu
Odstraňuje skvrny od podrážek, pryžový
otěr a otěr od pneumatik vysokozdvižných
vozíků, zvedacích vozíků, stopy pryskyřice
po házené atd.
Lze použít i bodově
Nepěnivý

Výhody produktu
Silná a vynikající schopnost rozpouštět
nečistotu
Rozpouští tvrdohlavý nečistoty, např.těžké
saze, olejové a tukové nánosy;grafitu a
gumové oděru
Vysoká dispergační schopnost

Obal
1 l, 10 l, 200 l

Obal
10 l
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1:5 až 1:10 s
vodou

Indumaster® Strong IR 45

Pro průmyslové aplikace a dílny; osvědčené ve sportovních halách a skladupodlahy;
podlahy a povrchy odolné proti rozpouštědlům a citlivé vůči alkáliím.

500 - 1000 ml /
10 l vody

100 - 500 ml /
10 l vody

Vysoce zásaditý vysoce výkonný průmyslový
čisticí prostředek

Indumaster® Forte IR 42

100 - 200 ml /
10 l vody

pH 13

neředěný až 1 : 2

100 ml /
10 l vody

100 - 500 ml /
10 l vody

1000 ml /
10 l vody

1:5 až 1:10 s
vodou

ČISTIČ PODLAH
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Přehled použití podlahového čištění

Zvláštní vlastnosti

Suwi Glanz G 210

Na bázi vosku

Unibuz G 235

S polymery rozpustnými ve vodě

Buz® Soap G 240

na bázi mýdla

Garuda HC 20

S polymery rozpustnými ve vodě

Planta® Cleen P 315
Corridor® Daily S 780

S polymery rozpustnými ve vodě

Corridor® Cibreeze Wipe S 790

S aktivním blokováním zápachu

Corridor® PUR Clean S 766

Intenzivní čisticí účinek

Buz® Wipe G 270

ultra navlhčující

Roca Wipe R 300

Vysoké smáčivé vlastnosti

Polybuz® Trendy T 201
Buz® Match Trendy T 265
Indumaster® Fast IR 14

rychleschnoucí

Indumaster® Radical IR 40

Rychle oddělující (ÖNORM)

Indumaster® Forte IR 42

Odstraňuje házenkovou pryskyřici

Indumaster® Strong IR 45

Odstraňuje nečistotu

Indumaster® Universal IR 55
Perfekt G 440

Také pro kontakt s potravinami

Indumaster® Offensive IR 47

Mírně pěna

Parquet Stripper G 400
Total G 424
Vysoce alkalický

Total Extra G 426
Radana HC 42
Corridor® Unic Ultra S 707

Univerzální talent

Corridor® Power Stripper S 708

Řešitel problémů

Corridor® Dryex S 711
Planta® Multi Stripper P 321
Sunglorin G 145
Tekutý vosk na podlahy

Buzilin G 320
Roca Dispers R 200
Corridor® Basic S 720

vysoce odolné plnivo pórů

Corridor® Complete S 732

Zabraňuje rychlé šednutí

Corridor® Glorin S 734

Univerzální talent

Corridor® Crystal S 735
Corridor® Matt S 737

DIN 18032

Corridor® Black S 739

Černá disperze

Corridor® Jewel S 741

velmi odolný

Planta® Multi Gloss P 320
Roca Clarin R 180

Krystalizátor

Corridor® Spray S 770

čisticí prostředek ve spreji a pro
renovaci
V případě potřeby individuální nabídky výrobků prosím kontaktujte manažera prodeje nebo naši kancelář.
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ČISTIČ PODLAH

Ekologický průmyslový čisticí prostředek

pH 10

Zásaditý intenzivní čisticí prostředek

Indumaster® Universal IR 55

pH 13

Perfekt G 440

Pro průmyslové aplikace a potravinářský průmysl, jako jsou výrobní stroje;
Všechnovoděodolné materiály, povrchy, podlahy;

Pro průmyslové aplikace, např. dílny; průmyslové kuchyně, gastronomie a potravinářský
průmysl; podlahy citlivé na rozpouštědlo

Výhody produktu
Velmi dobře rozpouští nečistoty, tuky a
oleje
Ekologicky certifikován
Materiál-přátelský s dobrým čistícím
výkonem
Rychle odstranitelný podle rakouské
normy ÖNORM B5105
Nepěnivý
Splňuje požadavky automobilového
průmyslu

Výhody produktu
Vynikající čisticí účinek u olejovitého a
mastného znečištění
Nepěnivý
Vhodný pro vysokotlaké čističe
Uveden na seznamu RK a RE

Obal
1 l, 5 l, 10 l, 200 l, 750 l

Obal
10 l, 200 l

50 - 100 ml /
10 l vody

50 - 200 ml /
10 l vody

100 - 1000 ml /
10 l vody

1:5 až 1:10 s
vodou

Vysoce zásaditý intenzivní průmyslový čisticí prostředek

50 - 200 ml /
10 l vody

pH 13,5

Stripper pro dřevěné podlahy na bázi rozpouštědel

Indumaster® Offensive IR 47

Parquet Stripper G 400

Pro použití v dílnách a průmyslové oblasti; Podlahy a povrchy odolné proti alkáliím; Krytiny
z epoxidové pryskyřice; Dlaždice; Keramické a bezespáré podlahy; Silná znečištění
sazemi, oleji a tuky

Pro neizolované dřevěné podlahy a tvrdé vosky ošetřené pokrytí, jako jsou parkety a korok

Výhody produktu
Drtič nečistoty
Odstraňuje těžkou rzi, mastnou a mastnou
půdu
Rozpouští nejodolnější nánosy
Vysoká dispergační schopnost
Nepěnivý

Výhody produktu
Čištění do hloubky pórů
Samovolný účinek
Úsporné dávkování
Důkladně rozpouští tvrdý vosk, olej a tuk

Obal
10 l

Obal
10 l

100 - 500 ml /
10 l vody
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100 ml /
10 l vody

1000 ml /
10 l vody

1:5 až 1:10 s
vodou

1:5 až 1:10 s
vodou

neředěný

ČISTIČ PODLAH

Vysoce alkalický základní čisticí prostředek

pH 14

Vysoce alkalický a rychle působící základní čisticí prostředek

Total G 424

pH 13,5

Total Extra G 426

Tvrdé podlahové krytiny odolné proti alkáliím a vodě jako je PVC, kámen (neleštěný),
kabřincové a hliněné dlaždice

Pro tvrdé podlahové krytiny odolné proti alkáliím a vodě např. PVC, kabřinec atd.; Odstranění povrchových úprav zhuštěných vysokorychlostním strojem

Výhody produktu
Velmi dobrá schopnost rozpouštět film
Rozpouští odolná znečištění
Pro použití v čisticích automatech
Nepěnivý

Výhody produktu
Rychle působící řešitel problémů
Intenzivní schopnost rozpouštět film
Pro strojové použití v zametacích a
čisticích automatech
Rozpouští odolná nadměrná množství
vrstev povrchové úpravy
Velmi dobrá smáčivost a malé nebezpečí
uklouznutí

Obal
10 l

Obal
10 l

1-3l/
10 l vody

1-3l/
10 l vody

Vysoce koncentrovaný univerzální stripper

pH 10,5

Radana HC 42

Univerzální základní čisticí prostředek

Corridor® Unic Ultra S 707

U vodotěsných podlahových krytin citlivých na alkalické látky, jako je linoleum, pryž,a
vápenec; také vhodný pro použití na PVC, přírodních a umělých kamenech, cihlářských a
kameninových deskách

U vodotěsných a alkalicky citlivých podlahových krytin, např. linoleum, pryž, PVCa vápenec

Výhody produktu
Univerzální použití
Vysoká schopnost rozpouštět film
Šetrný k materiálu z důvodu slabé alkality
Úsporné a jednoduché dávkování
Nepěnivý, proto lze použít také v čisticích
automatech
Nepěnivý

Výhody produktu
Výkonný základní univerzální základní
čisticí prostředek
Vynikající schopnost rozpouštět nečistotu
a film
Velmi dobrá snášenlivost s ateriálem
Časová úspora díky krátké kontaktní době
Lehce se odstraňuje z povrchu
Odstraní dokonce nejtvrdší povrchové
úpravy

Obal
1l

1l/
10 l vody

pH 10,5

Obal
10 l

1 -3 l /
10 l vody
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ČISTIČ PODLAH / POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vysoce výkonný univerzální stripper

pH 10

Neutrální suchý stripper, připravený k použití

Corridor® Power Stripper S 708

Corridor® Dryex S 711

Pro všechny vodotěsné a alkalicky citlivé elastické podlahové krytiny, jako je linoleum,
elastomerové kryty a PVC; pro odstranění těžko odstranitelných, vícevrstvýchkovové
zesíťované a bez kovové soli a nátěrové hmoty

U pokrytých a / nebo vodotěsných podlahových krytin, např. parkety, korok, falešné podlahy,
schody; vynikající v oblastech s přilehlými podlahami citlivými na vodu

Výhody produktu
Vynikající rozpouštěcí působení na
povlaky a filmy s kompresivní péčí
Rychle působící a bez reziduí rozpouštění
povlaků
Nízká dávka, velmi hospodárná
Vysoká kompatibilita materiálů
Velmi dobrá snášenlivost s ateriálem
Nepěnivý

Výhody produktu
Odstraňuje vrchní vrstvu polymerního
potahu
Vhodné pro cílené čištění
Nevyžaduje se neutralizace
Velmi úsporné - ušetří spoustu času
Šetrný k materiálu
Protiskluzový
Příjemná vůně

Obal
5l

Obal
600 ml

1 -3 l /
10 l vody

neředěný

Ekologický univerzální stripper

pH 9,5

Povrchová úprava podlah, samolešticí emulze

Planta® Multi Stripper P 321
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pH 9

Sunglorin G 145

U vodotěsných a alkalicky citlivých podlahových krytin, např. linoleum, elastomerové krytiny
a PVC; vhodný pro obklady umělých a přírodních kamenů

1-3l/
10 l vody

pH 8

Na podlahové krytiny odolné proti vodě a s možností povrchové úpravy jako jsou např.
lakované parkety, linoleum, PVC a kaučuk; Přírodní a umělé kameny

Výhody produktu
Ekologicky certifikován
Velmi dobrá snášenlivost s ateriálem
Ekologicky šetrná formulace s dobrou
nečistotou a odstraňováním filmů
Rychle jedná
Perfektní pro použití s Planta® Multi Gloss
P 320

Výhody produktu
Používá se jako prostředek na utírání
Snadno odstranitelný
Umožňuje leštění jednokotoučovým
strojem
Dobrá zabíhavost
Protiskluzový dle normy DIN 51131
Vhodná pro čističe

Obal
5l

Obal
10 l

100 - 200 ml /
10 l vody

1:1s
vodou

neředěný

ČISTIČ PODLAH / POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Tekutý vosk na arkety

Plná péče o kamenné podlahy

Buzilin G 320

pH 9

Roca Dispers R 200

Pro nelakované dřevěné podlahy; Krytiny neupravené a upravené tvrdým voskem jako
např. korek, parkety

Pro kamenné podlahy z přírodních a umělých kamenů

Výhody produktu
Velmi dobrá zabíhavost
Velmi dobrá disperzní kapacita Zanechává
lesklý, odolný ochranný film
Velmi dobré plnicí vlastnosti
Jednoduchší denní rutinní čištění po
nanesení vytvořením uzavřeného povrchu
Chrání před znečištěním a značkami patek
Zajišťuje dobrou tažnou odolnost, zkoušený
podle DIN 51131
Umožňuje hladké obnovení
Vhodné pro čističe

Výhody produktu
Vytváří odolný ochranný film na podlaze
Čistí a ošetřuje
Lze leštit
Vhodný pro čističe
Neobsahuje typický zápach rozpouštědla
Protiskluzový dle normy DIN 51131

Obal
10 l

Obal
10 l

neředěný

100 - 200 ml /
10 l vody

prostředek k vyplnění pórů a základní nátěr

pH 8

Corridor® Basic S 720

1:1s
vodou

neředěný

Třpytivá víceúčelová emulze

pH 8,5

Corridor® Complete S 732

Na savé podlahové krytiny s otevřenými póry jako např. beton, cement a magnezitový potěr;
Vhodný zejména na staré a poškozené, a také na mnohokrát čištěná linolea

Pro použití ve veřejných zařízeních, společenských vzdělávacích ústavech a správních
budovách; Pro podlahové krytiny jako je PVC, kaučuk, linoleum, kámen, lakované parkety
a korek

Výhody produktu
Prodlužuje zachování hodnoty
Proniká hluboko do pórů
Chrání před usazováním špíny a propouští
vodní páru
Odolný proti alkoholu a dezinfekčním
prostředkům
Nelze chemicky narušit
Váže prach

Výhody produktu
Velmi dobrá zabíhavost
Krátké doby schnutí
Umožňuje opravy bez nástavců
Vhodná pro sanaci ošetřujícího povlaku
Používá se jako prostředek na utírání
Vhodná pro čističe
Umožňuje leštění vysokorychlostním
strojem
Protiskluzová dle normy DIN 51131

Obal
10 l

neředěný až 1 : 1

Obal
1 l, 5 l

150 ml /
10 l vody

1:1s
vodou

neředěný
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ČISTIČ PODLAH / POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Univerzální disperze se samolešticí schopností

pH 7,5

Třpytivá víceúčelová emulze

Corridor® Glorin S 734

Corridor® Crystal S 735

Vhodný k použití v nemocnicích, domácnostech a v oblastech, kde se používají dezinfekční
prostředky; Na podlahové krytiny odolné proti vodě a s možností povrchové úpravy jako
např. PVC, linoleum a kaučuk; Krytiny s možností povrchové úpravy zušlechtěné PUR

Pro podlahové krytiny s možností povrchové úpravy a odolné proti vodě např. lakované
parkety, linoleum, PVC a kaučuk;Přírodní a umělé kameny

Výhody produktu
Odolná disperze s vysokým leskem
Odolný proti plošným dezinfekčním
prostředkům
Bez solí kovu
Velmi dobrá plnivost a dobrá zabíhavost
Umožňuje leštění vysokorychlostním
strojem
Protiskluzový dle normy DIN 51131

Výhody produktu
Lze použít jako povrchovou úpravu a
prostředek na utírání
Vhodný pro čističe
Umožňuje leštění vysokorychlostním
strojem
Protiskluzový dle normy DIN 51131
Dobrá plnivost a dobrá roztíratelnost

Obal
1 l, 10 l

Obal
10 l

neředěný

100 ml /
10 l vody

Matná disperze

pH 7,5

neředěný

1:1s
vodou

Černá disperze

Corridor® Matt S 737

pH 7,5

Corridor® Black S 739

Pro použití ve zdravotnických zařízeních, jako jsou pečovatelské domy a nemocnice;
sportovní haly; pro voděodolné podlahové krytiny, např. PVC, linoleum a guma

Vodotěsné (včetně zbytkové vlhkosti) a pokryté podlahové krytiny, jako je bitumen, asfalt,
kámen, beton a cementový potěr, stejně jako PVC pláště bez PUR ošetření; tmavé
podlahové krytiny

Výhody produktu
Hedvábně matný vzhled
Odolný proti plošným dezinfekčním
prostředkům
Certifikován podle FMPA DIN 18032/2 pro
sportovní podlahy
Protiskluzový dle normy DIN 51131
Bez solí kovu

Výhody produktu
Ochranný film s vysokou intenzitou
Vysoké plnicí vlastnostiVysoké krytí
Velmi dobrá disperzní kapacita
Bez anorganické soli
Protiskluzové podle DIN 51131
Vysoká odolnost
Matné, lesklé nebo vysoce lesklé těsnění
je možné provést konečným povlakem

Obal
10 l

Obal
10 l

NOVÝ

neředěný
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pH 8,5

neředěný

ČISTIČ PODLAH / POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vysoce výkonná disperze

pH 7

Corridor® Jewel S 741

Ekologická disperze, lesklá

pH 8,5

Planta® Multi Gloss P 320

Pro všechny elastické povlaky (včetně zbytkových vlhkých) a vodotěsných podlahových
krytin, jako jsou linoleum, gumové a elastomerové kryty; pro silně navštěvované podlahové
krytiny, např. ve školách, školkách, nemocnicích, pečovatelských zařízeních a oblastech,
kde se používá dezinfekční prostředek; pokrytí podlahových krytin z epoxidové pryskyřice;
povrstvené povlaky z PUR

Ideální pro pečovatelské a pečovatelské domy, školy, mateřské školy a zdravotní péčizařízení; pro povrstvené a voděodolné podlahové krytiny, např. PVC, linoleuma elastomerové
kryty; potahové PUR-temperované obklady; přírodní kámen aumělý kámen

Výhody produktu
Extrémně trvanlivé
Vynikající pokrytí a dokonalý lesk
Rychle čistitelný povrch
Velmi dobrá odolnost proti většině rukoua
povrchové dezinfekční prostředky
Lze použít na vysokorychlostní stroj
Odolnost proti skluzu podle DIN 51131
Snadno odstraňte pomocí Corridor®
Power Stripper S 708

Výhody produktu
Ekologicky certifikován
odolny, ekologické formulace
Bez solí kovu
Velmi dobrá plnivost a dobrá zabíhavost
Odolný proti plošným dezinfekčním
prostředkům
Umožňuje leštění vysokorychlostním
strojem
Protiskluzový dle normy DIN 51131
Perfektní pro použití s Planta® Multi
Stripper P 321

Obal
5l

Obal
5l

neředěný

neředěný

Krystalizátor připravený k použití

pH 2

Čistící prostředek a restaurátor připravený k použití

Roca Clarin R 180

Corridor® Spray S 770

Hladké, kalené podlahové krytiny, např. mramor, travertin, vápenec Solnhofen,Jurský
vápenec, terrazzo

Pro obnovu pokrytých a nepotažených podlahových krytin; obnoveníchodníky, např. linoleum, pryž, uzavřené parkety, PVC, přírodní kámen a umělé kámen

Výhody produktu
Odstraňuje drobné škrábance a chemické
popáleniny
Zlepšuje optický vzhled aposkytuje dlouhotrvající lesk
Po dlouhých dobách schnutí není
zapotřebízákladní čištění
Zvyšuje ochranu a odolnost podlahy

Výhody produktu
Dobré plnicí vlastnosti
Hladké obnovení díky vysoké úrovni péče
Ideální pro použití s jednootáčkovým
zařízením nebo vysokorychlostním strojem
Vhodné pro cílené čištění

Obal
600 ml

Obal
600 ml

neředěný

pH 9

neředěný
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DEZINFEKCE

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
CITLIVÉ OKOLÍ, BEZPEČNÁ ŘEŠENÍ
Od pravidelné dezinfekce ploch po činnosti dekontaminace v případě epidemie – na základě více nežli 100-letých
zkušeností v navrhování, výrobě a distribuci řešení
pro profesionální udržování čistoty a dezinfekci – Buzil
poskytuje záruku spolehlivosti a bezpečí.
Osvědčení z nezávislých institucí a uznávané tuzemské
a mezinárodní klasifikace a expertízy, jako jsou VAH,
DVG, IHO, RKI, a také normy EN, dokumentují efektivitu
dezinfekčních výrobků Budenat®.
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Kromě toho nabízíme kvalifikované poradenství a široký
program školení a seminářů, a také zajišťujeme podporu
při zpracovávání individuálních plánů pro hygieny a
dezinfekci.
Telefonická infolinka a široký balíček online služeb zajišťují
získání rychlých a spolehlivých informací.

DEZINFEKCE

Tekutá koncentrát pro dezinfekci povrchů

pH 3,5

Budenat® Acute D 441

Pro dezinfekci v případě epidemie; v souladu s IfSG
Výhody produktu
Ideální řešení pro případ výskytu epidemie
Výrobek z německého seznamu RKI
(Oblast působení: AB bakterie a vir)
Výrobek z německého seznamu VAH*

Účinnost
Bakterie vč. MRSA, TBC a sporulujících organismů,
kvasinky, obalující viry, stejně jako obálkyviry adeno,
noro, polio, polyoma a parvoviry (virucid)
Testováno podle evropských norem EN13704, EN14348
Dávkování / Doba expozice
Podle seznamu RKI: 7,0% - 240 min.
Rutinní dezinfekce podle VAH: 2,0% - 15 min.
Dávkování podle EN standardů viz technické listy
Obal
Dávkovací láhev 1 litr

Vysoce účinný dezinfekční preparát

pH 10

Budenat® Intense D 443

Pro dezinfekci povrchů a podlahových krytin odolných proti působení vody; obzvláště doporučovaný pro oblasti se zvýšenými
hygienickými požadavky, takové jako domy s pečovatelskou
službou, školy, mateřské školy a kuchyně a v potravinářském
průmyslu; všechna sanitární zařízení a mokré oblasti, a také
plovárny
Výhody produktu
Současné mytí a dezinfekce
Malé množství dávkovaného prostředku
Účinná dezinfekce v krátké době
Účinný také v případě velké biologické zátěže
Výrobek z německých seznamů VAH* a IHO*
Neobsahuje aldehydy ani kvartérní amoniové sloučeniny
Široké spektrum působení

Účinnost
Bakterie vč. MRSA a TBC, kvasinky, obalenéviry
(omezené antivirové vlastnosti)
Testováno podle evropských norem EN1276,
EN1650,EN13697, EN14476
Dávkování / Doba expozice
Baktericidy a levurocidní rutinní dezinfekce podle VAH:
1,0% - 15 min / 0,5% - 30 min. /0,25% - 240 min.
TBC: 1,0% - 60 min.
Dávkování podle EN standardů viz technické listy
Obal
1 l, 10 l

Hotový k použití alkoholový preparát pro rychlou dezinfekci

pH 7

Budenat® Rapid D 444

V potravinářském průmyslu, kuchyních a zdravotnických zařízeních; pro všechny povrchy odolné proti působení alkoholů
Výhody produktu
Nezanechává zbytky ani šmouhy po použití prostředku
Nevyžaduje vytírání do sucha, ani oplachování čištěného
povrchu
Rychlý účinek
Výrobek hotový k použití
Neparfémovaný
Výrobek z německých seznamů VAH* a IHO*

Účinnost
Bakterie vč. MRSA a TBC, kvasinky, obalenéviry (virucid
v omezeném rozsahu), stejně jakoneobalené viry noro viry
a rotavirusy
Testováno podle evropských norem EN1276,
EN1650,EN13697, EN14476, EN14348
Dávkování / Doba expozice
Baktericidy a levurová rutinní dezinfekce: Pure - 1 min.
Norovirusy: čisté - 1 min.
Dávkování podle EN standardů viz technické listy
Obal
1l

Oznámení:
			

Podrobnější informace naleznete na
straně 39použitých seznamů a standardů.
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DEZINFEKCE

Hadříky napuštěné alkoholickým preparátem pro rychlou dezinfekci

pH 7

Budenat® Rapid Wipes D 444

V potravinářském průmyslu, kuchyních a zdravotnických zařízeních; pro všechny povrchy odolné proti působení alkoholů
Výhody produktu
Hadříky hotové pro použití, vždy na dosah ruky
Výrobek nezanechává po použití zbytky ani povlak
Nevyžaduje vytření, ani opláchnutí čištěného povrchu
Krátká doba působení
Neparfémované
Impregnační tekutina z německých seznamů VAH* a IHO*

Účinnost
Bakterie vč. MRSA a TBC, kvasinky, obalenéviry (virucid
v omezeném rozsahu), stejně jakoneobalené viry noro viry
a rotavirusy
Testováno podle evropských norem EN1276,
EN1650,EN13697, EN14476, EN14348
Dávkování / Doba expozice
Baktericidy a levurová rutinní dezinfekce: Pure - 1 min.
Norovirusy: čisté - 1 min.
Dávkování podle EN standardů viz technické listy
Obal
120 ks v krabičce / 120 ks v doplňujícím balení

Vysoce alkalický preparát pro dezinfekci kuchyňských povrchů

pH 13

Budenat® Alkasept D 445

Preparát ideální pro použití v kuchyni; pro všechny povrchy a
podlahy odolné vůči působení alkálií
Výhody produktu
Preparát současně čistí a dezinfikuje
Vysoká schopnost rozpouštění olejových a tukových nečistot
Výrobek t německých seznamů VAH* a IHO*

Účinnost
Bakterie vč. MRSA a sporulujících organismů, kvasinky,
houby, obalené viry a neobalenéviry (virucid)
Testováno podle evropských norem EN1040,
EN1276,EN1650, EN13697, EN13704, EN14476
Dávkování / Doba expozice
Baktericidy a levurová rutinní dezinfekce po
VAH: 2,0% - 15 min.
Norovirusy: 4,0% - 30 min.
Dávkování podle EN standardů viz technické listy
Obal
1 l, 10 l

Neutrální preparát pro dezinfekci povrchů

pH 8

Budenat® LM D 447

Výrobek ideální pro použití v kuchyni, domech s pečovatelskou
službou, fitness a wellness zařízeních, školách, mateřských
školách a lékařských ordinacích; všechny sanitární zařízení
a mokré oblasti, bazény, a také lůžka v soláriích a fitness
zařízeních; pro všechny povrchy a podlahy odolné proti
působení vody

Účinnost
Bakterie vč. MRSA, kvasinky, obalené viry (virucid v
omezeném rozsahu), stejně jakoneobalené viry noro viry
a rotavirusy
Testováno podle evropských norem EN1040,
EN1276,EN1650, EN13624, EN13697, EN14476

Výhody produktu
Vhodný pro citlivý materiál
Výrobek s neutrálním pH, a proto
Neobsahuje aldehydy
Výrobek obzvláště doporučovaný akrylátové sklo
Výrobek z německých seznamů VAH* a IHO*

Dávkování / Doba expozice
Baktericidy a levurová rutinní dezinfekce: 2,0% - 15 min.
Baktericidy a rychlá dezinfekce levurocid: 7,5% - 1 min.
Norovirusy: 6,0% - 30 min.
Dávkování podle EN standardů naleznete v technických
listech
Obal
1 l, 10 l
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DEZINFEKCE

Kyselý mycí a dezinfekční preparát

pH 0 - 0,5

Budenat® Azid Plus D 587

Preparát určený pro všechna sanitární zařízení a vlhké
místnosti a ostatní oblasti, kde je nezbytné použití dezinfekce a
odstranění vápenaté usazeniny; vhodný pro všechny materiály,
podlahy a povrchy odolné proti působení kyselin (pisoáry,
toalety, umyvadla, kachličky atd.)
Výhody produktu
Účinná dezinfekce a současně odstraňování vápenaté
usazeniny
Výjimečné účinná dezinfekce v krátkém čase
Výrobek z německého seznamu VAH*
Bez potíží odstraňuje vápenaté usazeniny, močovinový
kámen,nečistoty a zbytky mýdla

Účinnost
Bakterie vč. MRSA a kvasinky
Dávkování / Doba expozice
Rutinní dezinfekce podle VAH: 5,0% - 15 min.
Obal
1 l, 5 l

Hotový k použití alkoholový prostředek pro hygienickou dezinfekci rukou

pH 8

Budenat® Protect Hand D 807

Pro čištění a účinnou dezinfekci rukou a kůže
Výhody produktu
Neparfémovaný dezinfekční prostředek na bázi alkoholů
Výrobek z německého seznamu VAH*
Doporučovaný kožními lékaři pro alergiky a osoby s citlivou
pokožkou
Neobsahuje kumulující se složky, proto jej dobře toleruje
kůže

Účinnost
Bakterie vč. MRSA a TBC, kvasinky, obalenéviry (virucid
v omezeném rozsahu), stejně jakoneobalené viry noro viry a
rotavirusy
Testováno podle evropských norem EN1500, EN12971,
EN14476
Dávkování / Doba expozice
Pure - 30 sec.
Dávkování podle EN standardů naleznete v technických
listech
Obal
150 ml láhev, 500 ml Euro dávkovač láhev,
1 liter Euro dávkovač láhev

Pozor: Dezinfekční výrobky je nutno používat se zachováním
		
opatrnosti. Před každým použitím je nutno přečíst si
		
etiketu a informace týkající se výrobku.

Obvykle používané výpisy a normy

VAH Verband für angewandte Hygiene (Svaz aplikované hygirny):

RKI Robert-Koch-Institut (Institut Roberta Kocha):

Nevládní německá organizace zabývající se různými hledisky řízení hygieny. Publikuje
seznam otestovaných dezinfekčních prostředků, který stanoví neoficiální německým standard
rozhodující mezi jinými o výběru prostředků pro pravidelnou dezinfekci na veřejných místech.

Státní úřad pro zdravotní záležitosti v Německu. Publikuje mezi jinými seznam otestovaných
prostředků a metod, které je nutno povinně používat v případě propuknutí epidemie vyvolané
bakteriemi (oblast působení A), viry (obl. p. B), spory sněti slezinné (obl. p. C) a spory tetanu
nebo plynové gangrény (obl. p. D).

IHO Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz
(Průmyslový svaz „Hygiena a Ochrana Povrchů”):

Evropské normy:

Německý svaz výrobců čisticích a dezinfekčních prostředků publikující mezi jinými seznam
antivirových prostředků výrobků určených pro použití v potravinářství podle norem EN.

Evropské normy (EN), uvedené v popisech našeho portfolia dezinfekčních výrobkůjsou
evropským standardem v rozsahu testování dezinfekčních prostředků. Metody výzkumů mají
praktickou povahu a umožňují porovnání dezinfekčních prostředků v Evropě.
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KUCHYNĚ

CITLIVÉ OKOLÍ.
BEZPEČNÁ ŘEŠENÍ.
Náročné požadavky v rozsahu profesionálního čištění
jsou kladeny především v případě gastronomických
objektů. Potraviny jsou zde nejen zpracovávány, ale také
skladovány. Mytí mezi jednotlivými procesy, každodenní
závěrečné čištění, hloubkové čištění či dezinfekce: bez
speciálních čisticích výrobků je těžké splnit hygienické
standardy platící v tomto odvětví.
Jinými překážkami na cestě k optimálnímu výsledku
čištění jsou: vysoká teplota, vysoká vlhkost a těžce
odstranitelné nečistoty, jako je olej a mazivo, připečené
zbytky jídla, přischlé zbytky bílku nebo stopy po grilování,
pečení a smažení. Používané prostředky musí být vhodné pro umělé hmoty, sklo, bezpečnostní povlaky, chrom
či ušlechtilou ocel.

Udržovací čisticí prostředek
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Intenzivní čisticí prostředek

Také protaková „horká témata” má Buzil vhodná řešení
v rozsahu čištění podle standardů HACCP: od mycích
prostředků pro každodenní použití nebo prostředků
pro intenzivní mytí podlah a povrchům přes prostředky
na mytí nádobí, prostředky na drhnutí, odvápňovací
prostředky, po hotové k použití vysoce koncentrované
či ekologicky certifikované prostředky na čištění pecí.
Samozřejmě zajišťujeme také podporu při tvoření plánů
pro čištění a dezinfekci v souladu s normami.

KUCHYNĚ

Leštidlo na kov připravené k použití

pH 9,5

Čisticí prostředek na nerezovou ocel připravený k použití

Metapol G 505

Buz® Metasoft G 507

Vhodný pro použití v potravinářském průmyslu; Silně znečištěné a vzedmuté povrchy a
materiály jako např. mosaz, hliník, bronz a měď; Použitelné na chrom, eloxovaný hliník,
nerez, sklo, keramiku a sklokeramické varné desky

Vhodný pro použití v potravinářském průmyslu; Povrchy odolné proti kyselinám; Nerezová
ocel; Sklokeramické varné desky; Keramické dlaždice a porcelánové povrchy

Výhody produktu
Intenzivní čisticí síla s hloubkovým
účinkem
Šetrný k materiálu
Dobrá snášenlivost s pokožkou
Na ošetřeném povrchu vytváří odperlovací
efekt
Příjemná vůně

Výhody produktu
Odstraňuje zamlžení na nerezových
plochách a přístrojích
Vytváří odperlovací efekt
Odstraňuje rovněž odolné usazeniny
nečistot
Vynikající síla rozpouštějící vápenec i při
silné nečistotě

Obal
600 ml

Obal
600 ml

neředěný

neředěný

Čistící prostředek připravený k použití, viskózní

pH 9

prostředek na mytí nádobí, neutrální

Buz® Polish G 508

pH 6

Buz® Dish Fix G 530

Vhodný pro použití v potravinářském průmyslu; kovy; keramika; dlaždice

Vhodný pro použití v potravinářském průmyslu; pro voděodolné povrchy a materiály;
nádobí, sklenic, příborů

Výhody produktu
Bez námahy odstraňuje spálené jídlo
Rozpustí nadměrné nečistoty na povrchu
a materiálech
Silný čisticí účinek
Jistě kůže s příjemnou
vůní

Výhody produktu
Dobrá síla rozpouštějící maziva
Vysoce pěna
Rychle se usuší bez pruhů, aniž by byly
suché
Materiál-přátelský
Kdoví k pokožce
Klinicky testováno s příjemnou vůní

Obal
600 ml

neředěný

pH 3

Obal
1 l, 10 l

20 - 40 ml /
10 l vody
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KUCHYNĚ

Průmyslový čisticí prostředek do kuchyně bez fosfátů

pH 12

Ekologické mytí nádobí, neutral

Indumaster® Intensive IR 44

Planta® Aloe P 314

Pro potravinářský provoz, dílny a průmyslová oblast; Podlahy a povrchy odolné proti
alkáliím

Ideální pro použití v potravinářském průmyslu; pro vodu odolné povrchy a materiály, např.
nádobí, sklenic, příborů

Výhody produktu
Intenzivní schopnost rozpouštět nečistotu
Rozpouští silná živočišná a rostlinná
znečištění oleji a tuky
Prohlášení o shodě pro potravinářský
provoz

Výhody produktu
Ekologická certifikace
Obzvláště dobrá síla rozpouštějící maziva
Vhodné pro ruční mytí nádobívysoce
Pěnící
Rychle se usuší bez pruhů, aniž by byly
suché
Bez parfému

Obal
10 l, 200 l

100 - 200 ml /
10 l vody

500 - 1000 ml /
10 l vody

pH 7

200 - 500 ml /
10 l vody

Obal
1 l, 10 l

1:5 až 1:10 s
vodou

Intenzivní čisticí prostředek na kuchyně

10 - 20 ml /
10 l vody

pH 13

Bistro G 435

Vysoce alkalický čistič na grily a trouby připravený

Buz® Grillmaster G 575

Pro Gastronomie; Velké kuchyně; Potravinářský průmysl; Povrchy a podlahy odolné proti
alkáliím

Buz® Grillmaster G 576

Pro Gastronomie a velké kuchyně; Trouby, grily a konvektomaty odolné proti alkáliím

Obal G 575
10 l

Obal G 576
600 ml

Výhody produktu
Vynikající odstraňování nečistot s
obsahem bílkovin, olejů a tuků
Stabilní pěnová struktura
Vhodný pro použití v pěnové pistoli
Rychle oddělující podle ÖNO RM B 5105
Uveden na seznamu RK a RE

Výhody produktu
Automatické působení
s vysokou schopností
emulgovat tuky
Samovolná rozpouštěcí
síla na spáleniny
Rozpouští silné nánosy
tuku, oleje a bílkovin i
zbytky po grilování, pečení
a smažení
Bez parfemace
Prohlášení o shodě pro
potravinářský provoz
G 576 je také vhodný
zejména pro aplikaci pěny
na svislé plochy

Obal
1 l, 10 l

100 - 1000 ml /
10 l vody
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1:5 až 1:10 s
vodou

pH 14

250 - 1000 ml /
10 l vody

1 : 3 až 1 : 5 s
vodou

neředěný

KUCHYNĚ

Čištění skla a mytí nádobí, zásadité

pH 14

Na mytí nádobí, vysoce alkalický

Vamat GF DW 25

pH 14

Vamat GH DW 30

Pro použití v potravinářském průmyslu; restaurace, hotely, průmyslové kuchyně; obzvláště
vhodné pro neopracované sklenice, stejně jako porcelán, nerez, plast a příbory

Pro použití v potravinářském průmyslu, např. v pekárnách, řeznictví, restauracích a průmyslových kuchyní; obzvláště vhodné pro porcelán, sklo, plast, nerez a příbory

Výhody produktu
Vhodné pro čištění sklenic a nádobí ve
všech komerčních myčkách nádobí
Dokonale se hodí pro tvrdou vodu
Vysoce účinný pro odstranění sušených
čajů a kávy a rtěnky na brýlích a porcelánu
Skleněná a materiálově šetrná
Vysoký koncentrát, proto nízké dávkování
a vysoce hospodárný

Výhody produktu
Vhodné pro čištění strojů ve všech
komerčních myčkách nádobí
Zvláště pro měkkou vodu
Vynikající emulze maziva
Odstraňuje usazené zbytky potravin
Zabraňuje tvorbě nevratných usazenin
Vysoký koncentrát, proto nízké dávkování
a vysoce hospodárný

Obal
12 kg

Obal
12 kg

1 - 3 ml /
1 l vody

2 - 3 ml /
1 l vody

kyselý oplachovací prostředek

pH 2

Vamat KS DW 40
Pro použití v potravinářském průmyslu, např. v pekárnách, řeznictví, restauracích a průmyslových kuchyní; také vhodné pro manipulaci s kazetami a podnosy; obzvláště vhodné pro
porcelán, sklo a příbory

Výhody produktu
Vhodné pro oplachování strojů ve všech
komerčních myčkách nádobí
Pro univerzální použití
Velmi dobrý perleťový efekt, proto
suší bez pruhů a bez škvŕn
Vynikající zvlhčení nádobí
Vysoce přátelský materiál
Zvláště pro tvrdou vodu
Vysoký koncentrát, proto nízké
dávkování a vysoce hospodárný
Obal
10 l

0,1 - 0,4 ml /
1 l vody
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PRACÍ PROSTŘEDEK

PRACÍ PROSTŘEDKY JEŠTĚ VĚTŠÍ EFEKTIVITA
A ROZSAH SLUŽEB PŘI ČIŠTĚNÍ TEXTILIÍ
Buz® Laundry je perfektní série výrobků pro profesionální
praní mopů, hadrů, ložního prádla a ubrusů, pracovních
oděvů a ručníků. Celá série výrobků Buz® Laundry má
modulovou strukturu. Díky tomu je možné přizpůsobit
efektivitu čištění určitým potřebám. Díky tekuté konzistenci výrobky umožňují přesné dávkování a mají ověřený
účinek také v nízkých teplotách.
Tímto způsobem mycí prostředky přinášejí bleskové
a ověřené výhody: s Buz® Laundry Compact a Buz®
Laundry Enz 3 je díky optimalizovanému dávkování spotřeba mycího prostředku nižší o 20%. Výsledek čištění je
však stejně přesvědčivý jako dříve –díky novým měřícím
technikám pro přesné označování efektivity čištění.
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K individuálním přizpůsobeným řešením v rozsahu
dávkování nabízíme bez skrytých nákladů balíček služeb
Laundry s plánováním, instalací a technickou podporou.
V praxi to znamená následující servis: po prohlídce
objektu našim zaměstnancem připravíme individuální
nabídku optimálně přizpůsobenou potřebám zákazníka.
Montáž, instalaci a nastavení instalace optimalizované
z pohledu efektivity provádí kvalifikovaný technik, který
provádí také první mytí. Nabídku služeb Buzil doplňují
různorodé služby v rámci technické podpory, jako je údržbový servis, servisní infolinka a bleskový servis v případě
výskytu problému.

PRACÍ PROSTŘEDEK

Vysoce koncentrovaný tekutý prací prostředek

pH 14

Buz® Laundry Compact L 810

Silný detergent pro komerční použití; pro následující typy
látek: bavlna, polyester, mikrovlákna, viskóza, polyamid,
polypropylen; pro všechny teploty mytí a pro všechny rozsahy
tvrdosti vody.
Výhody produktu
Efektivní a výkonný systém surfaktantů pro optimální
odstranění nečistot
Optimální kapacita vázání vápna díky speciálním
chelatačním činidlům
Optické zjasňovače vytvářejí dokonalou bělost
Vynikající kapacita pro uložení nečistot, takže se na
vláknech nevytvářejí nečistoty
Chrání před šednutím
Bez námahy odstraňuje skvrny, jako jsou pouliční špína,
saze, mastnota a olej, moč, atd.

Použití a dávkování
Pro ruční a automatické dávkování Buz® Laundry Compact L
810 je přidáván do hlavního praní v doporučeném dávkování
uvedeném níže:
rozsah tvrdosti

mmol / L

°dH

ml / kg (suché prádlo)

měkká voda
průměrná voda
tvrdá voda
velmi tvrdá voda

do 1,3
1,3-2,5
2,5-3,8
nad 3,8

až 7,3
7,3-14
14-21,3
přes 21,3

10-15
10-20
15-25
20-30

Obal
10 l, 20 l

Koncentrovaný enzymový kapalný detergent

pH 8

Buz® Laundry Enz 3 L 820

Tekutý prací prostředek pro komerční použití; vhodné pro
všechny druhy tkanin; zejména při nízkých teplotách praní; pro
všechny rozsahy tvrdosti vody
Výhody produktu
Zvláštní kombinace enzymů pro odstranění všech
biologických skvrn, jako je například bílkovina, škrob
nebo mastnota
Výkonný systém povrchově aktivních látek pro optimální
odstranění nečistot
Optimální účinek díky speciálním chelatačním činidlům
Optické zjasňovače zaručují dokonalou bělost
Vynikající kapacita pro uložení nečistot, takže se na
vláknech nevytvářejí nečistoty
Chrání před šednutím
Zvláště laskavá k látkám

Použití a dávkování
Pro ruční a automatické dávkování Buz® Laundry Enz 3 L
820 je přidán do hlavního praní v doporučeném dávkování
uvedeném níže:
rozsah tvrdosti

mmol / L

°dH

ml / kg (suché prádlo)

měkká voda
průměrná voda
tvrdá voda
velmi tvrdá voda

do 1,3
1,3-2,5
2,5-3,8
nad 3,8

až 7,3
7,3-14
14-21,3
přes 21,3

10-15
10-20
15-25
20-30

Obal
10 l, 20 l

Aviváž

pH 3,5

Buz® Laundry Soft L 830

Změkčovadla pro komerční použití; pro změkčení všech
vhodných textilií; pro všechny rozsahy tvrdosti vody; nevhodné
pro funkční textilie a mikrovlákno
Výhody produktu
Snižuje náklady tím, že optimalizuje žehlení a
manglevlastnosti textili
Zlepšuje pocit z textilu
Antistatický účinek na syntetická vlákna
Učiní prádlo měkkou a voňavou

Použití a dávkování
Pro manuální a automatické dávkování Buz® Laundry Soft
L 830 se přidává do konečného oplachování v doporučeném
dávkování uvedeném níže:
2-5 ml / kg suché prádlo (v závislosti na tvrdosti vody)
Obal
10 l
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Tekutý pomocný prostředek na saponáty

pH 14

Buz® Laundry Strong L 831

Zesilovač čisticího prostředku pro komerční použití; pro
následující typy látek: bavlna, polyester, mikrovlákna, viskóza,
polyamid, polypropylen; pro všechny teploty mytí a pro všechny rozsahy tvrdosti vody

Použití a dávkování
Pro ruční a automatické dávkování Buz® Laundry Strong
L 831 se přidává do hlavního praní doporučeným
způsobemníže uvedené dávkování:

Výhody produktu
Optimální kapacita pro odstraňování nečistot díky
speciálním chelátotvorným činidlům
Jasně zabraňuje opětovnému zanesení nečistot na vlákna
Zlepšuje kapacitu držení nečistot
Speciální ochrana proti šednutí

5-20 ml / kg suché prádlo
(v závislosti na tvrdosti vody a stupni znečištění)
Obal
20 l

Tekutý bělící a dezinfekční přísadu

pH 2

Buz® Laundry Bright L 832

Oznámení:
		

Používejte biocidy bezpečné. Před použitím si vždy
přečtěte informace o štítku a přípravku.

Termochemická dezinfekce prádla pro komerční použití; pro
dezinfekci všech bílých a barevných textilií odolných vůči
zásadám a bělících látek; nevhodné pro vlnu a polyamid nebo
pro praní prádla silně obarvené krví

Použití a dávkování
Pro ruční a automatické dávkování Buz® Laundry Bright L
832 se přidává do hlavního praní v doporučeném dávkování
uvedeném níže:

Výhody produktu
Dezinfekční prostředek s vynikajícím bělicím účinkem
Kyslíkové bělidlo vhodné pro vlákno
Baví prádlo oslnivě čistou a hygienickou
Certifikováno pro seznam VAH dezinfekčních prostředků
Přidání aktuálního seznamu RKI probíhá

Bělení prádla: 2-5 ml / kg
Chemotermální dezinfekce:
L 810
L 832

ml / kg

plováku

Dezinfekce-Temp. Doba expozice

10-30
10

1:5

60° C

10 min.

Obal
20 kg

Dávkovací systém HN 40

Jako doplněk k našim produktům řady Laundry nabízíme také
komplexní služby pro dávkovací systémy - od plánování po
instalaci až po podporu.
Požádejte o vlastní nabídku - rádi vám pomůžeme!
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www.buzil.com

Naše webové stránky obsahují řadu dalších informací, jako jsou bezpečnostní listy, technické listy, informace o životním
prostředí a návod k použití.
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SPECIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ

ODBORNÁ OBJEDNÁVKA?
ŽÁDNÝ PROBLÉM.
Sortiment Buzil zahrnuje více než130 výrobků. Každý z
nich spojuje odborné znalosti s mnohaletými zkušenostmi. Díky tomu jsou naši zákazníci řádně připraveni pro
každou aktivitu.
Za to, že Buzil je v oboru považován za ověřeného partnera a uznávaného dodavatele řešení, vděčíme samozřejmě také našim specializovaným čisticím prostředkům.
Problematické povrchy? Jemný materiál? Zvláštní požadavky jsou pro nás každodenní rutinou. Proto „arzenál“
specializovaných čisticích prostředků Buzil zahrnuje řadu

Udržovací čisticí prostředek
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Intenzivní čisticí prostředek

inovačních řešení, která byla zpracována s určením pro
speciální použití, od prostředků pro čištění dlaždic kameniva a koberců, přes prostředky pro neutralizaci zápachu,
osvěžovače vzduchu, impregnační prostředky na kámen,
odpěňovadla pro stroje, prostředku pro rozpouštění skvrn
a prostředky pro čištění potrubí a průmyslové čištění, a
také speciální prostředky pro mytí rukou.
Máte pro nás zajímavý úkol? Jsme připraveni a nabízíme
také příslušné poradenství!

Základní čisticí prostředek

SPECIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ

Zásaditý intenzivní čisticí prostředek pro dlaždice z
jemné kameniny

pH 12,5

Kyselý intenzivní čisticí prostředek pro dlaždice z
jemné kameniny

Erol® G 490

pH 0,5

Erolcid® G 491

Pro mikroporézní, jemné drsné a alkalicky odolné povrchy, porcelánové kameninydlaždice
a bezpečnostní dlaždice

Mikroporézní, jemně drsné povrchy odolné proti kyselinám; Dlaždice z jemné kameniny a
bezpečnostní dlažba

Výhody produktu
Spontánní rozpouštění špíny s účinkem
čisticího efektu
Vynikající smáčivé vlastnosti
Pěna inhibována
V systému s prostředkem Erol® G 491
dosáhnete perfektního výsledku čištění
Uveden na seznamu RK

Výhody produktu
Speciální čisticí prostředek na bázi
kyseliny fosforečné
Odstraňuje samovolně a silně vápenné
usazeniny, rez a cementový závoj
V systému s prostředkem Erol® G 490
dosáhnete perfektního výsledku čištění
Uveden na seznamu RK

Obal
1 l, 10 l

Obal
1 l, 10 l

50 - 100 ml /
10 l vody

500 - 3000 ml /
10 l vody

100 - 200 ml /
10 l vody

100 - 1000 ml /
10 l vody

Čisticí prostředek na dlaždice z jemné kameniny bez tenzidů,
kyselý

pH 2,5

Roca Pregno R 100

Mikroporézní, jemně drsné podlahové krytiny, povrchy a materiály odolné proti kyselinám;
Např. dlaždice z jemné kameniny a bezpečnostní dlažba

50 - 100 ml /
10 l vody

200 - 500 ml /
10 l vody

Rozpouštědlový impregnační prostředek

O Tens Azid G 501

20 - 100 ml /
10 l vody

200 - 1000 ml /
10 l vody

Pro impregnaci otevřených pórů a absorpčních povrchů vnitřních kamenů; také pro použití
na leštěných a přesně mletých kamenných krytinách, jako je žula, gneis, gabbro, vápenec
a terrazzo

Výhody produktu
Odstraňování vápenných znečištění beze
zbytků
Nízký potenciál opětovného znečištění
Ideální pro čištění textiliemi z mikrovláken
Nepěnivý
Bez zápachu
Výborně se hodí pro střídavé použití s
prostředkem O Tens G 500

Výhody produktu
Dlouhodobá ochrana skvrn
Nabízí ochranu proti vodním nečistotám,
olejům a mastnotám
Denní rutinní čištění usnadňuje snadné
čištění
Vynikající hloubka průniku, bez změny
vzhledu podlahy
Odolná proti UV záření

Obal
1 l, 10 l

Obal
1 l, 10 l

neředěný
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SPECIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ

Šampon na koberce

pH 7

Základní čisticí prostředek na koberce, extrakční metoda

Optiflor® G 470

pH 7

Optiflor® Ex G 477

Pro odolné proti vodě, stálobarevné textilní potahy a čalouněný nábytek z přírodních vláken
a syntetiky

Pro odolné proti vodě, stálobarevné textilní potahy a čalouněný nábytek z přírodních vláken
a syntetiky

Výhody produktu
Rozpouští nečistotu šetrně ke tkanině a do
hloubky vláken
Tvoří suchou a pevnou pěnu
Krystalizuje na sucho
Vhodný pro mokré a suché šamponování
Lze lehce odstranit a vysát
Bez optických zjasňovačů a bělicích
prostředků

Výhody produktu
Rozpouští nečistotu šetrně ke tkanině a do
hloubky vláken
Brání rychlému opětovnému znečištění
Nepěnivý
Neobsahuje optické zjasňovače

Obal
1 l, 10 l

Obal
10 l

1 - 1,5 l /
10 l vody

600 - 1000 ml /
10 l vody

100 - 1000 ml /
10 l vody

Odpěňovací prostředek pro stroje

pH 7

1:6s
vodou

Prostředek k rozpouštění skvrn na textilní potahy a povrchy

Buz® Defoam G 478

Buz® Point G 502

Pro nádrž na znečištěnou vodu vysavačů vody, čisticích automatů a rozstřikovacích
extrakčních přístrojů; Pro všechny typy přístrojů

Pro odstraňování skvrn na stálobarevných površích, které jsou odolné proti rozpouštědlům,
na kobercích a polstrovaném nábytku

Výhody produktu
Snížení a zabránění tvorby pěny
Nechá pěnu samovolně spadnout a brání
pěnivosti
Šetrná spotřeba

Výhody produktu
Řešení problémů s velmi dobrým čisticím
účinkem
Odstraňuje vodou nerozpustná znečištění,
jako např. žvýkačky a lepidla, laky, dehet a
bitumen, krém na boty, barvy do kopírek a
razítkové barvy, inkoust a vosk ze svíček,
oleje a mastnotu
Bez problémů odstraňuje zbytky etiket
Nezanechává žádné zbytky
Síla k rozpouštění skvrn na přírodní bázi
surovin
Šetrná spotřeba
Příjemná vůně

Obal
1 l, 10 l

Obal
200 ml

1 až 5 %
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neředěný
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Kosmetické krémové ruční mytí, tekuté

pH 6,5

Krém na mytí rukou

Rinax® Soft G 800

pH 5,5

Rinax® Top G 801

Ruční mytí na normální úroveň nečistot

Pro použití v průmyslových aplikacích a v dílnách; pro střední až těžkou nečistotu

Výhody produktu
Příjemné a čisté póry
Jemný k pokožce, i když je často používán
pH-neutrální
Čistí s měkkou pěnou, zejména pro citlivou
pokožku
Příjemná vůně

Výhody produktu
Pórovité, intenzivní čištění, neutrální na
pokožce
Mírné na pokožce, i při častém používání
Péče o vlastnosti
Viskózní krém na ruční mytí se
syntetickým abrazivem pro příjemný
masážní účinek
Speciálně pro citlivou pokožku
Hodnota pH odpovídá ochranné ochraně
bariéry pokožky

Obal
1 l, 5 l

Obal
2,5 l, 10 l

Ekologický lotion pro mytí rukou

pH 6,5

Prostředek k odstraňování pachů připravený k použití

Planta® Lotion P 317

pH 7,5

Buz® Fresh Magic G 567

Ruční mytí na normální úroveň nečistot

Pro sanitární zařízení a WC, kuřárny, satny, sportovní a wellness centra, nemocnice,
domovy důchodců, gastronomie

Výhody produktu
Ekologicky certifikován
Příjemné a čisté póry
Bez mýdla
pH-neutrální
Čistí s měkkou pěnou
Ekonomické použití
Speciální součásti pro ochranu kůže
zabraňují vysušení pokožky
Příjemná vůně

Výhody produktu
Dezodorační svěží vůně s aktivním blokem
Odstraňuje pachy rychle
Nezanechává skvrny
Rozprašovač šetrný k životnímu prostředí
bez hnacího plynu

Obal
600 ml, 10 l

Obal
1 l, 5 l

neředěný
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Sprchový sprej připravený k použití

pH 7

Tekutý čistič potrubí

Buz® Fresh G 569

Buz® Flow G 577

Pro deodoraci vzduchu v místnostech, jako je Šatny, sportovní centra, toalety, klimatizace,
hotely, gastronomie

Otevírá ucpané odtoky, potrubí, sifony v umyvadlech, sprchy

Výhody produktu
Vytváří příjemnou, dlouhotrvající svěží
vůně mošusu
Odstraňuje pachy všude
Nezanechává skvrny
Rozprašovač šetrný k životnímu prostředí
bez hnacího plynu
Vhodné pro klimatizační zařízení

Výhody produktu
Vysoce účinný samočinný odtokový a
potrubní čistič
Porucha blokování způsobená mýdlovými
zbytky, mastnotou, vlasy a stopami jídla
Mírně viskózní pro lepší výkon

Obal
1l

Obal
600 ml, 10 l

neředěný
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pH 14

neředěný

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Piktogramy a jejich význam

Příslušenství
H 181

Podložka z ušlechtilé oceli pro krystalizaci, ø 410 mm

H 309

Prázdná lahev pro povrchový roztok na míru 600 ml

H 310

Prázdná láhev na zakázkový hygienický roztok 600 ml

H 311

Stříkací tryska, bílá / modrá, pro lahvičku o objemu 600 ml

H 312

Pěnová hubice, bílá / červená, pro lahvičku o objemu 600 ml

H 313

Dávkovací čerpadlo o objemu 5 l a 10 l

H 618

Dávkovací koule 10 ml, průhledná, pro 1 l lahvičku

H 620

Výstupní kohout pro kanystr o objemu 10 l

H 622

Stříkací tryska pro 1 l lahvičku

H 623

Dávkovací kulička 20 ml, průhledná, pro 1 l lahvičku

H 629

Dávkovací kulička 50 ml, průhledná, pro 1 l lahvičku

H 644

Otevírací a uzamykací nástroj pro 45 závitů a 61 závitů

H 850

Čerpadlo pro 2,5 l lahvičku

HN 15

Dávkovací systém, 1 kanál, 16 l / min. | Dohoda o přenosu je k dispozici

HN 16

Dávkovací systém, 1 kanál, 4 l / min. | Dohoda o přenosu je k dispozici

HN 20

Dávkovací systém, 4 kanály, 16 l / min. | Dohoda o přenosu je k dispozici

HN 21

Dávkovací systém, 4 kanály, 4 l / min. | Dohoda o přenosu je k dispozic

iHN 30

Dávkovací zařízení pro vodovodní kohoutek

HN 32

Dávkovací zařízení pro sud 200 l

HN 33

Hygienická stanice pro kuchyně

HN 34

Pěnová pistole, obal 1.4 l

HN 35

Čerpadlo dávkovače 1 l

HN 50

Systém rychlé náplně 200 l | Dohoda o přenosu je k dispozici

HN 60

Plnicí systém 640 l. | Dohoda o přenosu je k dispozici

Ruční čištění povrchu

Ruční ošetření podlahy

Povrchová ochrana, podlahová krytina

Použijte stroje s jedním nebo více disky

Aplikujte s vysokorychlostními stroji

Aplikujte s vysokotlakým nebo nízkotlakým čisticím zařízením

Použijte pěnovou pistoli

Aplikujte s odsávacím zařízením

Použijte mycí stroj

Aplikujte postřikem

Příslušenství pro dezinfekční prostředky
H 444

Rozstřikovací hlava na 1 l Budenat® Rapid D 444

Příslušenství pro detergenty
H 620

Výstupní kohoutek 20 l Prádelna

H 630

Výstupní kohoutek 10 l Prádelna

H 645

Otevírací a uzamykací nástroj pro 51 závitů a 61 závitů

H 680

Odměrka

HN 40

Dávkovací systém, 18 l / h. | Dohoda o přenosu je k dispozici

Stříknutí pěnou

Ruční čištění skla a oken

Aplikace pro čištění rukou a péči o ruce

Po otevření použijte do 9 měsíců
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EDICE PLANTA®

EFEKTIVNÍ A KOMPLETNÍ ČISTICÍ SYSTÉM
PŘÍZNIVÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nízká spotřeba, vynikající výsledky: Buzil’s Planta® edice splňuje nejen nejvyšší standardy čistoty, ale také splňuje nejpřísnější evropské normy ochrany
životního prostředí.
Od povrchů a podlah, přes sanitární zařízení a sklo, po prostředky na mytí
rukou – kompletní systém příznivý uživateli zahrnuje trvalé čistící řešení pro
všechny rozsah použití. Maximální čistota založená na mnohaletých zkuše-

nostech: Již více než dvacet let se intenzivně věnujeme otázkám ekologie. Na
základě získaných poznatků neustále zdokonalujeme celý sortiment našich výrobků – a edice Planta® byla oceněna EU Ecolabel a rakouskou značkou ochrany životního prostředí. Edice Planta® Buzil nejen splňuje nejvyšší požadavky v
rozsahu v rozsahu účinnosti mytí, a také přísné evropské standardy týkající se
ochrany životního prostředí.

Certifikováno ekoznačkou EUa
rakouskou ekoznačku

®
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EDICE CLASSIC

KONEČNÝM BEZPEČNOST PRO VĚTŠINU
BĚŽNÝCH APLIKAČNÍCH OBLASTECH

Naše edice Classic obsahuje výběr nejpopulárnějších čisticích prostředků
značky Buzil. Tyto klasické výrobky jsou úspěšně používány již mnoho let a
jsou určeny pro standardní použití v rámci každodenních úklidových postupů.

edice Classic je účinným nástrojem v rukou úklidového týmu. Špičkové výrobky
značky Buzil, to je profesionalita a jistota použití, a také nejvyšší kvalita. Dosáhněte hygieny a čistoty rychle, bezpečně a ekonomicky.

Silní zásadité mycí prostředky, výrobky pro mytí a péči, univerzální prostředky,
prostředky pro mytí skel, nádobí nebo prostředky pro mytí sanitárních zařízení:
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