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Gruntowne  czyszczenie  ma  na  celu  usunięcie  starych  powłok  woskowych                     
i warstw  ochronnych,  jak  również  brudu  i  wszelkich  zanieczyszczeń.  Jest 
konieczne  jako  przygotowanie  do  nałożenia  nowych  warstw.  Przeprowadza  się  
je  w  odstępach  czasu,  tak  aby  w  dłuższej  perspektywie  podłoga  była  na nowo  
trwale  chroniona.  Ponieważ  czyszczenie  gruntowne  wymaga  nie  tylko dużego  
nakładu  czasu  i  kosztów,  lecz  przedstawia  również  znaczne  obciążenie dla  śro-
dowiska.  Dlatego  w  praktyce  zaleca  się  -  o  ile  to  możliwe  -  odsunąć  w  czasie  
termin  czyszczenia  gruntownego  odpowiednimi  metodami .

Niniejsza  broszura  informacyjna  ma  na  celu  przybliżenie  Państwu  sprawdzonej 
technologii  Firmy  KLEEN  Purgatis  4 SCTR. 

W  razie  pytań  lub  wątpliwości  proszę  o  kontakt  pod  numerem  tel. 509-824-134
lub  pod  adresem  mailowym  biuro@bonus-czystosc.pl
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Czyszczenie gruntowne    

POWERSTRIP NEUTRA przyjazny dla środowiska
• poprzez niskie dozowanie 1:10 przy czyszczeniu gruntownym

• dzięki efektywnemu maszynowemu czyszczeniu i optymalnej koncentracji,
wystarczy 0,2–0,5 % preparatu

• dzięki minimalnemu zanieczyszczeniu wód

• dzięki zbędnej neutralizacji

SOLEX- renowacja powierzchni
• w celu renowacji zużytej powierzchni, nanieść koncentrat spryskiwaczem

• minimalne zanieczyszczenie wód

• zbędna neutralizacja

Wydajność środków do gruntownego czyszczenia
Standardowe produkty wymagają zazwyczaj dozowania w proporcji 1:3.     
W przypadku POWER STRIP NEUTRA wystarcza stężenie 1 : 10.

Porównanie konkurencyjnych standardowych produktów z Powerstrip Neutra
Wydajność w m² z kanistra 10 L

Usunąć starą powłokę 
polimerową

POWER STRIP NEUTRA

Preparaty konkurencyjne

Zebranie
zanieczyszczeń

Neutralizacja                       Zebranie wody
wodą

Kroki

nie wymagana nie wymagane nie wymagany

Czas schnięcia

Gruntowne czyszczenie - Potrzebne kroki

Czyszczenie gruntowne i powlekanie polimerami
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200
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POWERSTRIP NEUTRA

370 m 2

Preparaty konkurencyjne

133 m2

(okresowa regeneracja powłoki)
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SOLEX- renowacja powierzchni
• w celu renowacji zużytej powierzchni, nanieść koncentrat    spryskiwaczem

• minimalne zanieczyszczenie wód

• zbędna neutralizacja

• możliwe czyszczenie punktowe metodą natryskową

• brak niepotrzebnego czyszczenia gruntownego całkowitych powierzchni

• oszczędność czasu do 50 %

Wydajność SOLEX w m² z kanistra 10 L
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100

SOLEX

400 m 2

Renowacja powierzchni



BUDICH GRUPPE

Powłoki ochronne – nakładanie

Trigomat

• wyjątkowo mocna, twarda, o długim okresie żywotności  powłoka polimerowa, 
odporna na działanie standardowych środków do dezynfekcji powierzchni i rąk

• nałożenie cienkich warstw oznacza mniejsze zużycie

• minimalne zanieczyszczenie wód dzięki powłoce polimerowej bez dodatku soli metali

• w przypadku właściwej pielęgnacji, preparat utrzymuje się do 24 m-cy

• dzięki punktowej renowacji powierzchni nie jest wymagane coroczne gruntowne 
czyszczenie

Czyszczenie gruntowne i powlekanie polimerami

Metoda działania  KLEEN PURGATIS

Pierwsze nałożenie:
• Czyszczenie gruntowne  preparatem POWER STRIP 
NEUTRA 1:10
• naniesienie 3 warstw Trigomatu 
W drugim roku renowacji:
• czyszczenie 0,4-procentowym roztworem POWER STRIP 
NEUTRA
• naniesienie Trigomatu 1:1 
W trzecim roku renowacji:
• czyszczenie 0,4-procentowym roztworem POWER STRIP 
NEUTRA 
naniesienie Trigomatu 1:1

Metoda działania  konkurencji
Pierwsze nałożenie:
• Czyszczenie gruntowne  standardowym produktem 
1:3
• naniesienie 3 warstw powłok polimerowych 
W drugim roku:
• Czyszczenie gruntowne  standardowym produktem 
1:3
• naniesienie 3 warstw powłok polimerowych 
W trzecim roku:
• Czyszczenie gruntowne  standardowym produktem 
1:3
• naniesienie 3 warstw powłok polimerowych

Zapotrzebowanie na środki do czyszczenia i konserwacji, powierzchni 1000m2 przez okres 3 lat 

POWER STRIP NEUTRA
29,4 L

TRIGOMAT
50L

Konkurencyjne środki do gruntownego czyszczenia
225 L

Powłoki polimerowe konkurencji
112,5 L
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Powłoki polimerowe

BARRAGLANZ/BARRAMATT
• najwyższej jakości powłoki polimerowe  odporne na ścieranie
• o właściwościach antypoślizgowych, do renowacji powierzchni 
• wysoka zawartość polimerów zapewnia duże właściwości wypełniające
 (2 warstwy w trakcie stosowania), łatwe rozprowadzanie i szybki czas schnięcia.

Czyszczenie gruntowne i powlekanie polimerami

BARRAGLANZ/BARRAMATT
21,25 L

Powłoki polimerowe konkurencji
75 L

Porównanie zużycia powłok polimerowych w 2-letnim cyklu na 1000 m2
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Podsumowanie 

 •Nadzwyczaj skuteczne środki do gruntownego czyszczenia 
  przy niewielkiej dawce
 •Szybkie usuwanie nawarstwionych powłok ochronnych woskowych 
  i polimerowych
•Minimalne zanieczyszczenie wód
•Zbędna neutralizacja
 •Trigomat można nanosić w 3 bardzo cienkich warstwach, po 12-24 m-cach 
  ew. przeprowadzić renowację przy użyciu Solexu lub Power Strip Neutra
•Dzięki renowacji zużytej warstwy, mniejsze zużycie środków do gruntownego 
  czyszczenia oraz powłok ochronnych (woski, polimery)
 •Niewielkie zużycie preparatów do gruntownego czyszczenia i powłok 
  polimerowych prowadzi do znacznej redukcji środków chemicznych, a tym samym
  do wyraźnej minimalizacji zanieczyszczenia wód
 •Brak konieczności neutralizacji oznacza mniejsze zużycie energii

Czyszczenie gruntowne i powlekanie polimerami
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KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 
Fon +49 5223 9970-40 
Fax  +49 5223 9970-50 
info@kleen-purgatis.de 
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

Producent:

Bonus-czystość s.c.
Infolinia: 509-824-134
e-mail: biuro@bonus-czystosc.pl

Marcin Piechanowski – Północ
Lisowo 17
73-120 Szczecin (Chociwel)
tel. 508-278-802
e-mail: m.piechanowski@bonus-czystosc.pl

Krzysztof Mularski – Południe

tel. 501-647-559
e-mail: k.mularski@bonus-czystosc.pl

Kilińskiego 30A
44-122 Gliwice
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