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Het kleurensysteem van Buzil

Reinigings middelen voor Onderhoud reiniging Intensieve reiniging Stripper Coating

Buzil levert uitstekende resultaten voor elke 

reinigingsklus met krachtige producten die zich in 

de praktijk bewezen hebben. Een persoonlijk advies-

gesprek vooraf is de allereerste stap voor de juiste 

productkeuze. Met een hele reeks van andere dien-

sten zorgen wij ervoor dat u altijd en overal glans-

rijke resultaten behaalt. Ons aanbod loopt uiteen 

van aanbevelingen voor diverse toepassingen en 

scholing, tot seminars, producttrainingen, het op-

stellen van technische documenten of veiligheids-

documenten, tot het opstellen van reinigingssche-

ma’s, tot een hotline die 24 uur per dag beschikbaar 

is. Met onze intelligente online-reinigingsadviseur 

wordt het u nog gemakkelijker gemaakt: u hoeft 

slechts enkele basisgegevens in te voeren en u 

krijgt meteen al een individueel geoptimaliseerd ad-

vies voor reiniging en verzorging, evenals passende 

productvoorstellen. U wordt bovendien bij uw keuze 

ondersteund door het praktische kleurensysteem van 

Buzil.

Wilt u graag meer informatie over perfecte rein-

heid made by Buzil? Bezoek ons op www.buzil.

com of neem telefonisch contact op met ons:  

+49 8331 930-730. Wij kijken uit naar een 

gesprek met u!

VEELZIJDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN PERSOONLIJKE SERVICE

Toepassingsgebieden

Oppervlakken Sanitair Vloeren Keuken

Speciaal Wasmiddelen

PRODUCTPROGRAMMA



4

C

D

G

HC

IR

L

P

R

S

SP

T

C 580 Buz ® Leather 13

DW 25 Vamat GF 39

DW 30 Vamat GH 39

DW 40 Vamat KS 39

G 103 Metallic Star 32

G 145 Sunglorin 32

G 210 Suwi Glanz 25

G 235  Unibuz 25

G 240 Buz ® Soap 25

G 270 Buz ® Wipe 26

G 320 Buzilin 33

G 400 Parquet Stripper 30

G 424 Total 30

G 426 Total Extra 31

G 430 Multi Clean 11

G 433 Aktiv 11

G 435 Bistro 38

G 440 Perfekt  30

G 457  Bucasan® Sanibond  19

G 458  Bucasan® Saniflow  19

G 460 Bucalex ® 20

G 461 Buz ® Contracalc 20

G 463 Bucasan ® Clear 17

G 465 WC Cleaner 21

G 467 Bucazid ® S 17

G 468 Bucal 17

G 469 Buz ® Alkasan 17

G 470 Optiflor ® 46

G 477 Optiflor ® Ex 46

G 478 Buz ® Defoam 46

G 481 Blitz Citro 09

G 482 Blitz Orange 09

G 483 Blitz Tropic 09

G 490 Erol ® 45

G 491 Erolcid ® 45

G 500 O Tens 09

G 501 O Tens Azid 45

G 502 Buz ® Point 46

G 505 Metapol 37

G 507 Buz ® Metasoft 37

G 508 Buz ® Polish 37

G 515 Reso Clean 10

G 522 Profiglass 14

G 525 Buz ® Windowmaster 14

G 530 Buz ® Dish Fix 37

G 542 Buz ® Finesse 13

G 555 Clean Up 13

G 567 Buz ® Fresh Magic 47

G 569 Buz ® Fresh  48

G 575 Buz ® Grillmaster 38

G 576 Buz ® Grillmaster Ready to use  38

G 577 Buz ® Flow 48

G 800 Rinax ® Soft 47

G 801 Rinax ® Top 47

HC 20 Garuda 25

HC 42 Radana 31

HC 43 Maradin 13

IR 14 Indumaster ® Fast 27

IR 16 Indumaster ® Step 48

IR 30 Indumaster ® Protect 11

IR 40 Indumaster ® Radical 27

IR 42 Indumaster ® Forte 28

IR 44 Indumaster ® Intensieve 38

IR 45 Indumaster ® Strong 28

IR 47 Indumaster ® Offensive 30

IR 55 Indumaster ® Universal 28

L 810 Buz ® Laundry Compact 41

L 820 Buz ® Laundry Enz 3 41

L 830 Buz ® Laundry Soft 41

L 831 Buz ® Laundry Strong 42

P 311 Planta ® Orange  10

P 312 Planta ® San 18

P 313 Planta ® Soft 10

P 314 Planta ® Aloe 38

P 315 Planta ® Cleen 26

P 316 Planta ® Clear 14

P 317 Planta ® Lotion 47

P 318 Planta ® View 14

P 319 Planta ® San Intense 18

P 320 Planta ® Multi Gloss 34

P 321 Planta ® Multi Stripper 32

R 100 Roca Pregno  45

R 180 Roca Clarin 35

R 200 Roca Dispers 33

R 300 Roca Wipe 26

S 707 Corridor ® Unic Ultra 31

S 708 Corridor ® Power Stripper 31

S 711 Corridor ® Dryex 32

S 720 Corridor ® Basic 33

S 732  Corridor® Complete  33

S 734 Corridor ® Glorin 33

S 735 Corridor ® Crystal 34

S 737 Corridor ® Matt 34

S 741 Corridor ® Jewel 34

S 770 Corridor ® Spray 35

S 780 Corridor ® Daily 26

S 790  Corridor® Cibreeze Wipe  26

SP 10 Drizzle ® Red 18

SP 20 Drizzle ® Blue 10

SP 40 Drizzle ® Red7 18

T 201 Polybuz ® Trendy 27

T 265 Buz ® Match Trendy 27

T 464 Bucasan ® Trendy 19

T 465 Bucasan ® Pino 19

T 560 Vario Clean Trendy 11

CNIEUW

INDEX

Index op basis van artikelnummer

CNIEUW

8 BNIEUW

7 BNIEUW
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INDEX

Aktiv G 433 11

Bistro G 435 38

Blitz Citro G 481 09

Blitz Orange G 482 09

Blitz Tropic G 483 09

Bucal G 468 17

Bucalex ® G 460 20

Bucasan ® Clear G 463 17

Bucasan ® Pino T 465 19

Bucasan ® Trendy T 464 19

Bucasan® Sanibond  G 457  19

Bucasan® Saniflow  G 458  19

Bucazid ® S G 467 17

Buz ® Alkasan G 469 17

Buz ® Contracalc G 461 20

Buz ® Defoam G 478 46

Buz ® Dish Fix G 530 37

Buz ® Finesse G 542 13

Buz ® Flow G 577 48

Buz ® Fresh  G 569 48

Buz ® Fresh Magic G 567 47

Buz ® Grillmaster G 575 38

Buz ® Grillmaster Ready to use G 576 38

Buz ® Laundry Compact L 810 41

Buz ® Laundry Enz 3 L 820 41

Buz ® Laundry Soft L 830 41

Buz ® Laundry Strong L 831 42

Buz ® Leather C 580 13

Buz ® Match Trendy T 265 27

Buz ® Metasoft G 507 37

Buz ® Point G 502 46

Buz ® Polish G 508 37

Buz ® Soap G 240 25

Buz ® Windowmaster G 525 14

Buz ® Wipe G 270 26

Buzilin G 320 33

Clean Up G 555 13

Corridor ® Basic S 720 33

Corridor® Cibreeze Wipe  S 790  26

Corridor® Complete S 732 33

Corridor ® Crystal S 735 34

Corridor ® Daily S 780 26

Corridor ® Dryex S 711 32

Corridor ® Glorin S 734 34

Corridor ® Jewel S 741 34

Corridor ® Matt S 737 34

Corridor ® Power Stripper S 708 31

Corridor ® Spray S 770 35

Corridor ® Unic Ultra S 707 31

Drizzle ® Blue SP 20 10

Drizzle ® Red SP 10 18

Drizzle ® Red7 SP 40 18

Erol ® G 490 45

Erolcid ® G 491 45

Garuda HC 20 25

Indumaster ® Fast IR 14 27

Indumaster ® Forte IR 42 28

Indumaster ® Intensieve IR 44 38

Indumaster ® Offensive IR 47 30

Indumaster ® Protect IR 30 11

Indumaster ® Radical IR 40 27

Indumaster ® Step IR 16 48

Indumaster ® Strong IR 45 28

Indumaster ® Universal IR 55 28

Maradin HC 43 13

Metallic Star G 103 32

Metapol G 505 37

Multi Clean G 430 11

O Tens G 500 09

O Tens Azid G 501 45

Optiflor ® G 470 46

Optiflor ® Ex G 477 46

Parquet Stripper G 400 30

Perfekt G 440 30

Planta ® Aloe P 314 38

Planta ® Clear P 316 14

Planta ® Cleen P 315 26

Planta ® Lotion P 317 47

Planta ® Multi Gloss P 320 34

Planta ® Multi Stripper P 321 32

Planta ® Orange  P 311 10

Planta ® San P 312 18

Planta ® San Intense P 319 18

Planta ® Soft P 313 10

Planta ® View P 318 14

Polybuz ® Trendy T 201 27

Profiglass G 522 14

Radana HC 42 31

Reso Clean G 515 10

Rinax ® Soft G 800 47

Rinax ® Top G 801 47

Roca Clarin R 180 35

Roca Dispers R 200 33

Roca Pregno  R 100 45

Roca Wipe R 300 26

Sunglorin G 145 32

Suwi Glanz G 210 25

Total G 424 30

Total Extra G 426 31

Unibuz G 235  25

Vario Clean Trendy T 560 11

Vamat GF DW 25 39

Vamat GH DW 30 39

Vamat KS DW 40 39

WC Cleaner G 465 21

Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat 
  een aantal van onze producten internationaal 
  beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met 
  uw Buzil-adviseur.

Alfabetische volgorde

NIEUW

NIEUW

SSSSSSSSNIEUW

eeee SSSSSSSNIEUW
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Meer dan 140 specialisten onder één dak, export naar meer dan 

35 landen en een sterke wereldwijde vertegenwoordiging: Buzil 

behoort tot de internationale trendsetters en marktleiders op het 

gebied van moderne reinigings-, onderhouds-, hygiëne- en desin-

fectieproducten. Naast dochteronderneming in Polen, een vesti-

ging in de Verenigde Arabische Emiraten, evenals verkoopkantoren 

in de Benelux en de Balkan is Buzil ook actief in Zuidoost-Azië. 

Zo werd in 2013 in India de joint venture Buzil Rossari Pvt. Ltd. 

opgericht.

De traditierijke organisatie met hoofdkantoor in Memmingen ont-

wikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardig kwalitatieve oplos-

singen voor bijna alle toepassingen, ook voor speciale consumen-

tenwensen onder private label, of het nu professionele reiniging 

van gebouwen betreft, speciale reiniging voor de industrie, het 

hotelwezen, de gastronomie of voor senioren- of verpleeghuizen.

De basis voor het succes is in de eerste plaats de buitengewone 

innovatiekracht: meer dan 10% van de medewerkers werken conti-

nu heel nauw samen met de klant om producten te ontwikkelen of 

te optimaliseren.

Het resultaat is een slimme combinatie van optimale veiligheid, 

efficiëntie en duurzaamheid. Voor reinigingsoplossingen die altijd 

weer de norm stellen.

AL MEER DAN 100 JAAR DE INNOVATIEVE 
PARTNER VOOR PERFECTE REINHEID
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PRODUKTPROGRAMM 2015

Duurzaamheid behoort tot de familietraditie van Buzil

Al meer dan honderd jaar is Buzil een familiebedrijf en momenteel 

is de dagelijkse leiding in handen van Isabell Janoth en Thomas 

Ulbricht. In deze lange traditie is het diepgewortelde streven ont-

staan om ecologie en economie op een zo goed mogelijke manier 

in balans te brengen. Een resultaat van deze filosofie is onder 

andere onze milieuvriendelijke Editie Planta ®.

De betrokkenheid van Buzil op het gebied van duurzaamheid gaat 

echter veel verder dan alleen maar productontwikkeling. Al in 

2002 verkregen wij de eerste certificering van ons milieumanage-

mentsysteem conform DIN EN ISO 14001. Bovendien is Buzil al 

sinds 1995 betrokken bij vrijwillige milieudiensten betreffende  

het milieupact Bayern. Daarnaast is onze organisatie al sinds 2011 

DIAMOND Member van de UAE Business Council for Sustainable 

Development (BCSD), het Arabische deel van de World Business 

Council of Sustainable Development (wereldhandelsraad voor 

duurzame ontwikkeling).

Zo werken wij elke dag met een overkoepelende blik aan innovatie-

ve reinigingsoplossingen. Of anders gezegd: aan perfecte reinheid 

met een duurzame werking.
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Onderhoudsreiniger Intensieve reiniger

Vaak zijn oppervlakken gelakt, hoogglanzend of 

mat. Ook kunnen deze keramiek, glas, leer, metaal 

of gevoelige kunststof, zoals acryl en plexiglas 

bevatten: oppervlakken zijn net zo veelzijdig als 

het leven zelf. Elk van deze materialen heeft een 

geheel eigen karakter en is geschikt voor specifieke 

belastingen, dat ervoor zorgt dat een doelgerichte 

keuze voor het passende reinigingsproduct telkens 

van groot belang is.

Dit is van toepassing voor gebruiksklare, hoog-

geconcentreerde of eco-gecertificeerde universele 

reinigingsmiddelen en allesreinigers tot glas-, alco-

hol- en glansreinigers en onderhoudsmiddelen voor 

kunststof, meubels en leer: Buzil biedt de juiste 

oplossing voor elke vereiste. Afhankelijk van de 

mate van verontreiniging en het toepassingsgebied 

kunnen onze concentraten in diverse doseringen 

worden ingezet. Dat is kostenbesparend en ontziet 

het milieu.

De producten van Buzil overtuigen bij elk gebruik 

door een perfect reinigingsresultaat, of het nu 

de professionele reiniging van gebouwen betreft, 

onderhoudsreiniging of intensieve reiniging, 

binnenshuis of voor industriële machinereiniging. 

Betrouwbaar, materiaalbeschermend, snel en 

streeploos.

GLANSRIJK OPGELOST.

OPPERVLAKKEN
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50 ml /  
600 ml water

OPPERVLAKKEN

Blitz Orange G 482 Blitz Tropic G 483Blitz Citro G 481 

pH 7

O Tens G 500

pH 10

Voor alle waterbestendige oppervlakken bijv. kunststof- en glasoppervlakken, deu-
ren, kozijnen en radiatoren; waterbestendige vloeren; waterbestendige materialen

Voordelen van het product
 Materiaal vriendelijke allesreiniger
 Met frisse citrusgeur
 Droogt snel en streeploos
 Ideaal voor glanzende oppervlakken
 Goede reinigende werking
 Laat een stralende glans achter

Verpakking
40 ml, 1 l, 10 l, 200 l

Neutrale allesreiniger, sterk geurend

Geur variant sinaasappelgeur

Verpakking
1 l, 10 l, 200 l

Geur variant tropische geur

Verpakking
1 l, 10 l

20 - 50 ml /  
10 l water

Voor vochtbestendig en kleurechte oppervlakken; reiniging van wand en plafond; 
gestoffeerde meubelen en textielvloerbedekking; keramische tegels

Voordelen van het product
 Spontane reinigende werking
 Geen tensideresten
 Vermindert aanzienlijk terugkerend 

vuil op keramische tegels, textiel-
vloerbedekking en oppervlakken

 Kleurloos en reukloos
 Perfect voor afwisselend gebruik  

met O Tens Azid G 501

Verpakking
1 l, 10 l

Tensidevrije universele reiniger op citraatbasis,  
alkalisch

20 - 100 ml /  
10 l water

100 - 200 ml /  
10 l water

100 - 1000 ml /  
10 l water

200 - 1000 ml /  
10 l water

Reso Clean G 515

Voor alle waterbestendige oppervlakken zoals glas- en kunststofoppervlakken; 
roestvrij staal; formica; toetsenborden

Voordelen van het product
 Uitstekende reinigende werking
 Verwijdert probleemloos nicotine-, 

vet- en vingervlekken
 Langdurige geur
 Streeploze glans zonder nadrogen

Verpakking
600 ml, 10 l

Gebruiksklare sproeireiniger pH 10

puur50 ml /  
600 ml water
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OPPERVLAKTEREINIGER

Planta ® Orange P 311

Voor alle waterbestendige oppervlakken en vloeren; geschikt voor gebruik in de 
levensmiddelensector, bijvoorbeeld op productieafdelingen, in grote keukens en 
in de horeca

20 - 50 ml /  
10 l water

50 ml /  
10 l water

Voordelen van het product
 Met ecolabel
 Met frisse sinaasappelgeur
 Uitstekende reinigingsprestatie
 Speciaal voor olie- en vetvlekken
 Verklaring van goedkeuring voor de 

voedingsmiddelenindustrie

Verpakking
1 l, 10 l

Ecologische onderhoudsreiniger van oppervlakken,  
hooggeconcentreerd

pH 10

Drizzle ® Blue SP 20

Voor waterbestendige oppervlakken bijv. kunststoffen, glas- en spiegeloppervlakken; 
gelakte, hoogglanzende oppervlakken; keramische oppervlakken en metalen
oppervlakken

puur

Voordelen van het product
 Sproeien - Vegen - Klaar
 Uitstekend vuiloplossend vermogen 

door easy-to-clean-effect
 Hoog rendement door spaarzaam 

verbruik
 Subtiele geur
 Laat een streeploze glans achter

Verpakking
600 ml, 10 l

Gebruiksklare universele sproeireiniger pH 9,5

Vario Clean Trendy T 560

Voor waterbestendige oppervlakken en materialen zoals formica deuren, raam-
kozijnen, radiatoren, kunststof of glazen oppervlakken, steen- en tegelvloeren; 
speciaal voor gevoelige materialen zoals acryl- en plexiglas, schoolborden en 
aluminium

50 ml /  
10 l water

Voordelen van het product
 Reinigt snel en actief
 Weinig terugkerend vuil door  

easy-to-clean-effect
 Mild voor het materiaal
 Hoog dispergerend vermogen
 Streeploze glans zonder nadrogen

Verpakking
1 l, 10 l

Neutraal beschermende reiniger voor kunststof pH 6,5

1 : 5 tot 1 : 10  
met water

50 ml /  
600 ml water

Planta ® Soft P 313

Voor alle waterbestendige, glanzende oppervlakken en vloeren; bijzonder geschikt 
op kunststof- en glasoppervlakken en glanzende natuur- en kunststeen

Voordelen van het product
 Met ecolabel
 Laat een stralende glans achter
 Droogt snel en streeploos
 Mild voor het oppervlak
 Schuimarm, dus voor gebruik in de 

reinigingsautomaat

Verpakking
1 l, 10 l

Ecologische universele reiniger pH 7

20 - 50 ml /  
10 l water

50 ml /  
10 l water

50 ml /  
600 ml Wasser
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Multi Clean G 430

Voor alkalibestendige oppervlakken en vloeren; kunststof, glas, tegels

50 - 100 ml /  
10 l water

50 - 200 ml /  
10 l water

Voordelen van het product
 Hoog dispersievermogen
 Spaarzame dosering
 Uitstekend bij zeer hardnekkige olie- 

of vetvervuiling
 Frisse geur

Verpakking
1 l, 10 l

Alkalische actieve reiniger pH 13

OPPERVLAKTEREINIGER

Indumaster ® Protect IR 30

Voor gebruik in werkplaats en industrie zoals voor de conserverende reiniging van 
productiemachines zoals CNC; vrachtwagen huiven en kunststof tentdoeken; voor 
alle alkalibestendige materialen, oppervlakken en vloeren

100 - 200 ml /  
10 l water

100 - 1000 ml /  
10 l water

200 - 500 ml /  
10 l water

1 : 5 tot 1 : 10  
met water

Voordelen van het product
 Anticorrosiebescherming
 Zeer goede hydraterende eigenschappen
 Verwijdert olie- en vetvlekken zoals 

boorolievlekken
 Snelscheidend conform ÖNORM B 5105

Verpakking
10 l

Machinereiniger pH 10

50 ml /  
600 ml water

Aktiv G 433

Voor alle waterbestendige oppervlakken bijv. deuren, kozijnen, radiatoren, 
kunststof en glasoppervlakken; stenen en kunststof vloeren; ook geschikt voor 
acrylglas

20 - 50 ml /  
10 l water

Voordelen van het product
 Uitstekende reinigende werking bij 

sterke vervuiling
 Uitstekend dispergerend vermogen bij 

stof, olie- of vetvervuiling
 Materiaalbeschermend
 Hoog rendement
 Geschikt voor het top-stripping-proces

Verpakking
1 l, 10 l

Materiaal-vriendelijke intensieve reiniger pH 10,5

50 - 200 ml /  
10 l water

150 - 200 ml / 
10 l water

Indumaster ® Step IR 16

Voor werkplaatsen en de industriële sector; voor alle waterbestendige opper-
vlakken en vloeren; geschikt voor aluminium oppervlakken, roestvrij staal en 
acrylglas; voor machinale intensieve reiniging van roltrappen en rolpaden

Voordelen van het product
 Snelwerkende, krachtige reiniger voor 

handmatige en machinale reiniging
 Goed vuilloswekend vermogen
 Lost olie- en vethoudend vuil op
 Zeer goede bevochtigende  

eigenschappen
 Zeer goede materiaalverdraagzaamheid

Verpakking
10 l

Neutraal en materiaal-vriendelijk industriële reiniger pH 8,5

100 ml /  
10 l water

100 - 200 ml /  
10 l water

Borstel-zuigmethode
1 - 2 l / 10 l water

Compressiespuit  
1 : 1 tot 1 : 2

50 ml /  
600 ml water



12

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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Toepassingsoverzicht: reinigen van oppervlakken

OPPERVLAKTEREINIGER
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Maradin HC 43

Voor alle waterbestendige oppervlakken; vloeren zoals rubber, pvc zoals niet ge-
polijste natuur- en kunststeen, klinkers en gipsplaten; geschikt voor sportvloeren; 
ideaal voor bouw- en glasreiniging; ook geschikt voor acrylglas

10 - 40 ml /  
10 l water

20 - 80 ml /  
10 l water

1 : 20 tot 1 : 50  
met water

60 - 100 ml /  
10 l water

Voordelen van het product
 Uitstekende reinigingskracht
 Ook bij gestructureerde vloeren
 Hoog rendement, zuinige dosering
 Materiaal-vriendelijk
 Getest overeenkomstig FMPA DIN 

18032/2 voor sportvloeren

Verpakking
1 l, 10 l

Sterk geconcentreerde intensieve reiniger pH 10

Buz ® Leather C 580

Voor alle soorten glad leer; te gebruiken voor bijv. meubels, kleding, schoenen,  
accessoires; interieur van auto‘s

puur

Voordelen van het product
 Universeel onderhoud
 Zorgvuldige dieptereiniging
 Intensief onderhoudseffect
 Maakt het leer soepel
 Zorgt voor meer stevigheid
 Licht geparfumeerd
 Hoog rendement door  

spaarzaam verbruik

Verpakking
250 ml

Intensieve reiniger van oppervlakken  
van gladde leersoorten

pH 8

Buz ® Finesse G 542

Voor gevoelige oppervlakken en materialen zoals hout, kunststof, roestvrij staal, 
metaal; ideaal voor dashboards in voertuigen

Voordelen van het product
 Reinigt, verzorgt en conserveert in 

één handeling
 Antistatische werking beschermt 

tegen snel terugkerend vuil
 Frist de kleur op

Verpakking
300 ml

Gebruiksklare meubel- en speciaalreiniger

puur

Clean Up G 555

Voor oplosmiddelbestendige oppervlakken en materialen bijv. bureaus, toetsenbor-
den, telefoons; verwijdert verontreinigingen van potloden, viltstiften, pennen, inkt  
en stempelkleuren

puur

Voordelen van het product
 Intensief reinigende werking
 Zuinig in gebruik
 Plaatselijke toepassing mogelijk

Verpakking
600 ml

Gebruiksklare vlekverwijderaar pH 11

OPPERVLAKTEREINIGER
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Buz ® Windowmaster G 525

Ideaal voor het reinigen van grote glasoppervlakken aan de buitenkant, ramen, 
kozijnen, formica-oppervlakken; glazen bedekking van zonnepanelen

100 ml /  
10 l water

Voordelen van het product
 Voorkomt dat het oppervlak snel weer 

vuil wordt door anti-soiling-effect
 Gelijkmatig, stabiel microschuim
 Uitstekende glij-eigenschappen van  

de trekker
 Ideaal voor het verwijderen van vuil 

van insecten

Verpakking
1 l, 10 l

Glas en kozijnen reiniger concentraat pH 6,5

Planta ® Clear P 316

Ideaal voor het reinigen van ramen binnenshuis en oppervlakken zoals spiegels, 
kozijnen, kunststof en autoruiten

puur

Voordelen van het product
 Met ecolabel
 Voorkomt dat het oppervlak snel weer 

vuil wordt door anti-soiling-effect
 Handige sproeidop
 Plaatselijke toepassing mogelijk
 Droogt snel en streeploos
 Goede reinigende werking met name 

bij vettige objecten

Verpakking
600 ml, 10 l

Ecologische gebruiksklare glasreiniger pH 8

Planta ® View P 318

Ideaal voor het reinigen van glasoppervlakken aan de buitenkant, ramen, kozij-
nen, autoruiten; glazen bedekking van zonnepanelen

100 ml /  
10 l water

Voordelen van het product
 Met ecolabel
 Voorkomt dat het oppervlak snel weer 

vuil wordt door anti-soiling-effect
 Gelijkmatig, stabiel microschuim
 Uitstekende glij-eigenschappen van  

de trekker
 Ideaal voor het verwijderen van vuil 

van insecten

Verpakking
1 l

Ecologische glas en kozijnen reiniger concentraat pH 6,5

Profiglass G 522

Ideaal voor het reinigen van ramen binnenshuis en oppervlakken bijv. spiegel, kozij-
nen, kunststof en autoruiten

puur

Voordelen van het product
 Voorkomt dat het oppervlak snel weer 

vuil wordt door anti-soiling-effect

 Handige sproeidop

 Plaatselijke toepassing mogelijk

 Droogt snel en streeploos

Verpakking
600 ml, 10 l

Gebruiksklare glasreiniger pH 7

OPPERVLAKTEREINIGER
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OPPERVLAKTEREINIGER
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Onderhoudsreiniger Stripper

Kalk-, vuil- en zeepresten, vet, olie, urinesteen en 

andere typische verontreinigingen: 

sanitaire ruimtes zoals toiletten, badkamers, 

kleedkamers, douches, wasruimtes, sauna’s en 

zwembaden zijn speciale reinigingsuitdagingen, 

ook doordat er in het algemeen allerlei meubilair 

aanwezig is: van toiletpotten tot fonteintjes tot 

kasten. Naast sterk zuurbestendige materialen 

zoals keramische tegels, keramiek, graniet etc. kunt 

u hier ook talrijke zuurgevoelige materialen vinden, 

zoals marmer, terrazzo, voegmaterialen of kleurrijke 

kunststofdelen. 

Een optimale afstemming van het gebruikte middel 

en proces op de betreffende instelling, verontrei-

niging en waterhardheid is noodzakelijk: dit is een 

veeleisende taak die u dankzij onze uitgebreide 

collectie van onderhoudsreinigingsmiddelen en 

strippers voor alle sanitaire en natte ruimtes altijd 

probleemloos voltooid.

WIJ MAKEN ALLES PERFECT SCHOON.

SANITAIRREINIGER
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Bucasan ® Clear G 463

Voor alle zuurbestendige materialen en oppervlakken in natte ruimtes en in 
zwembaden; kleurgevoelige oppervlakken en voegen

Voordelen van het product
 Lost zonder problemen kalk-,  

modder- en zeepresten op
 Weinig terugkerend vuil door  

easy-to-clean-effect
 Droogt snel en streeploos
 RK-vermelding

Verpakking
1 l, 10 l

Kleurloos sanitaironderhoudsreiniger op basis  
van amidosulfonzuur

pH 0,5

20 - 50 ml /  
10 l water

200 - 1000 ml /  
10 l water

1 : 5 tot 1 : 10  
met water

Bucazid ® S G 467

Voor alle zuurbestendige materialen in natte ruimtes en sanitairruimtes bijv. 
tegels, wastafels, toiletten; sanitairporselein, verchroomde en RVS-oppervlakken, 
wand- en vloertegels

Voordelen van het product
 Lost zonder problemen kalk-,  

modder- en zeepresten op
 Krachtig reinigende werking
 Met geurverwijderaar 
 Droogt snel en streeploos
 RK-vermelding

Verpakking
1 l, 10 l

Sanitaire dagelijkse routine reiniger op basis  
van amidosulfonzuur

pH 0,5

puur - 50 ml /  
10 l water

200 - 1000 ml /  
10 l water

Bucal G 468

Voor natte ruimtes en sanitairruimtes; zuurgevoelige materialen bijv. emaille, 
aluminium, messing, marmer, kalksteen enz.; waterbestendige oppervlakken en 
vloeren; voor gebruik in gebieden met zacht water; toiletten zonder water

Voordelen van het product
 Langdurige frisse geur
 Met gepatenteerde NeoFresh  

technologie
 Droogt streeploos op zonder  

nadrogen door het afpareleffect
 Regelmatig gebruik stopt de  

kalkopbouw

Verpakking
1 l, 10 l

Onderhoudsreiniger voor het onderhoud  
van sanitair, zuurvrij

pH 5

50 - 100 ml /  
10 l water

1 : 5 tot 1 : 10  
met water

Buz ® Alkasan G 469

Voor natte ruimtes en sanitairruimtes; op alle waterbestendige oppervlakken 
bijv. kranen, wastafels, badkuipen, roestvrij staal, vloertegels; enz.

Voordelen van het product
 Langdurige frisse geur
 Hoog oplossend vermogen voor vet-, 

olie- en kalkzeep
 Verwijdert moeiteloos huidvetten, 

minerale oliën en vetten alsmede 
hardnekkige resten kalkzeep, zeep en 
cosmetica

 Bij regelmatig gebruik voorkomt het 
afpareleffect kalkopbouw

 Droogt streeploos op zonder nadrogen 
door het afpareleffect

Verpakking
1 l

Onderhoudsreiniger voor het onderhoud  
van sanitair, alkalisch

pH 10,5

20 - 50 ml /  
10 l water

100 - 1000 ml /  
10 l water

1 : 1 tot 1 : 10  
met water

SANITAIRREINIGER

50 ml /   
600 ml water

50 ml /   
600 ml water

50 ml /   
600 ml water

50 ml /   
600 ml water
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Planta ® San Intense P 319

Voor natte ruimtes en sanitairruimtes; alle zuurbestendige materialen en  
oppervlakken bijv. wastafels, toiletten, urinoirs, wand- en vloertegels; bijzonder 
geschikt op sanitairporselein, chroom- en RVS-oppervlakken

puur - 50 ml /  
10 l water

Voordelen van het product
 Met ecolabel
 Lost probleemloos kalk, urineaanslag 

en andere minerale verontreiniging op
 Ook geschikt als stripper
 Concentraat – zuinig in gebruik  

vergeleken met gebruikelijke  
producten

Verpakking
1 l, 10 l

Ecologische, sanitaire onderhoudsreiniger  
op basis van methaansulfonzuur

pH 0,5

200 - 1000 ml /  
10 l water

Drizzle ® Red SP 10

Voor gebruik in alle sanitaire en natte ruimtes in hotels, kantoren en openbare 
ruimtes; alle zuurbestendige materialen en oppervlakken; bijzonder geschikt voor 
chroomoppervlakken

puur

Voordelen van het product
 Uitstekend vuil loswekend vermogen
 Lost zonder problemen kalk-, cosmeti-

ca- en zeepresten op
 Weinig terugkerend vuil door  

easy-to-clean-effect
 Droogt streeploos op zonder nadrogen 

door het afpareleffect
 Materiaalbeschermend omdat het 

product wordt geschuimd
 Waar voor je geld spaarzaam  

in gebruik

Verpakking
600 ml, 10 l

Gebruiksklare sanitaire schuimreiniger, zuur pH 2

Planta ® San P 312

Voor natte ruimtes en sanitairruimtes; alle zuurbestendige materialen bijv. sani-
tair porselein, chroom- en RVS-oppervlakken; wand- en vloertegels

puur - 50 ml /  
10 l water

Voordelen van het product
 Met ecolabel
 Met frisse geur
 Goede reinigende werking
 Lost kalk, urineaanslag en andere 

minerale verontreiniging op
 Zuinig in gebruik vergeleken met 

gebruikelijke producten
 RK-vermelding

Verpakking
1 l, 10 l

Ecologische, sanitaire onderhoudsreiniger  
op basis van citroenzuur

pH 2

50 ml /  
10 l water

200 ml /  
10 l water

puur

Drizzle ® Red7 SP 40

Voor natte ruimtes en sanitairruimtes; alle zuurgevoelige materialen bijv. emaille, 
aluminium, messing, marmer, kalksteen, acrylglas enz.; waterbestendige opper-
vlakken en vloeren; voor gebruik in gebieden met zacht water; toiletten zonder 
water

Voordelen van het product
 Lost zonder problemen kalk-,  

cosmetica- en zeepresten op
 Vermindert kalkafzettingen
 Weinig terugkerend vuil door  

easy-to-clean-effect
 Materiaalbeschermend
 Waar voor je geld spaarzaam  

in gebruik

Verpakking
600 ml, 10 l

Gebruiksklare sanitaire schuimreiniger, zuurvrij pH 6

SANITAIRREINIGER

50 ml /   
600 ml water

50 ml /   
600 ml water
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puur - 50 ml /  
10 l water

200 - 1000 ml /  
10 l water

1 : 5 tot 1 : 10  
met water

Bucasan ® Pino T 465Bucasan ® Trendy T 464

Voor alle zuurbestendige materialen en oppervlakken in natte ruimtes en sani-
tairruimtes zoals tegels, wasbakken en toiletten; sanitairporselein, chroom- en 
RVS-oppervlakken, wand- en vloertegels

Voordelen van het product
 Krachtig reinigende werking
 Lost zonder problemen kalk-,  

vuil- en zeepresten op
 Streeploze glans zonder drogen door 

het afpareleffect
 Laat een aangename geur achter
 Ook geschikt voor chroom en  

roestvrij staal
 Hygiënisch frisse trendy geur
 RE-vermelding en RK-vermelding

Verpakking
1 l, 10 l

Sanitaironderhoudsreiniger  
op basis van amidosulfonzuren, sterk geurend

Geur variant Pino

Verpakking
1 l, 10 l

pH 0,5

SANITAIRREINIGER

50 ml /   
600 ml Wasser

Bucasan® Saniflow G 458

Voor natte ruimtes en sanitarruimtes; alle zuurbestendige materialen en opper-
vlakken zoals tegels, wastafels en toiletten; zeer geschikt voor sanitairporselein, 
verchroomde, roestvrijstalen en aluminium oppervlakken

Voordelen van het product
 Lost zonder problemen kalk-, vuil- en 

zeepresten op
 Uitstekende reinigende werking
 Streeploze glans zonder nadrogen 

dankzij het afpareleffect
 Hygiënisch frisse aardbeiengeur
 Voor gebruik in de schuimkanon en 

eenschijfmachine

Verpakking
1 l, 10 l

Onderhoudsreiniger voor sanitair  
op basis van zuur

pH 2,5

pur - 100 ml /  
10 l water

200 - 1000 ml / 
10 l water

1 : 5 tot 1 : 10 
met water

NIEUW

50 ml /   
600 ml water

Bucasan® Sanibond G 457

Voor natte ruimtes en sanitarruimtes; alle zuurbestendige materialen en 
oppervlakken zoals tegels, wastafels en toiletten; ideaal op sanitairporselein, 
verchroomde, roestvrijstalen en aluminium oppervlakken, wand- en vloertegels

Voordelen van het product
 Lost zonder problemen kalk-, vuil- en 

zeepresten op 
 Uitstekende reinigende werking 
 Streeploze glans zonder nadrogen 

dankzij het afpareleffect 
 Viscositeit maakt goede hechting aan 

verticale oppervlakken mogelijk 
 Hygiënisch frisse aardbeiengeur
 Voor gebruik in de schuimkanon

Verpakking
1 l, 10 l

Viscose onderhoudsreiniger voor sanitair  
op basis van zuur

pH 2,5

pur - 100 ml /  
10 l water

1 : 5 tot 1 : 10 
met water

1

NIEUW

50 ml /   
600 ml water
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puur - 100 ml /  
10 l water

100 - 1000 ml /  
10 l water

1 : 5 tot 1 : 10  
met water

Bucalex ® G 460

Voor alle zuurbestendige materialen en oppervlakken in natte ruimtes en in 
zwembaden; sanitair porselein; RVS-oppervlakken

Voordelen van het product
 Lost hardnekkig vuil op zoals kalk, 

urineaanslag, roest, ketelsteen, vuil, 
vet en zeepresten

 Krachtige en snelle reinigende werking
 Viscositeit maakt goede hechting aan 

verticale oppervlakken mogelijk, waar-
door een lange inwerktijd mogelijk is

 RK-vermelding

Verpakking
1 l, 10 l

Viscose sanitairstripper op basis van fosforzuur pH 0,5

Buz ® Contracalc G 461

Voor alle sanitair- en badruimtes en plekken waar met levensmiddelen wordt 
gewerkt; ontkalker voor apparaten; zwembadreiniging; cementsluier verwijderen; 
alle zuurbestendige materialen en oppervlakken

Voordelen van het product
 Verwijdert kalkkorsten,  

roest en ketelsteen
 Zonder geurstoffen
 Actieve reinigende werking
 RE-vermelding en RK-vermelding

Verpakking
1 l, 10 l

Vloeistof, kleurloze reiniger en  
kalk verwijderaar op basis van fosforzuur

pH 0,5

SANITAIRREINIGER

100 ml /  
10 l water

200 - 1000 ml /  
10 l water

200 - 500 ml / 
10 l water

1 : 5 tot 1 : 10  
met water

Bucalex® G 460

Buz® Contracalc G 461

WC Cleaner G 465

Bucasan® Sanibond G 457

Bucasan® Saniflow G 458

Bucasan® Clear G 463

Bucazid® S G 467

Bucal G 468

Buz® Alkasan G 469

Planta® San P 312

Planta® San Intense P 319

Drizzle® Red SP 10

Drizzle® Red7 SP 40

Bucasan® Trendy T 464

Bucasan® Pino T 465

viscose

kleurloos

viscose

viscose

met afpareleffect

met easy-to-clean-effect/kleurloos

met geurverwijderaar

geurverdrijvende frisse geur

met afpareleffect

Ready-to-use

Ready-to-use

met afpareleffect

met afpareleffect
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Toepassingsoverzicht: reinigen van sanitair

Als u vragen hebt over afzonderlijke producten, neem dan contact op met uw Buzil-adviseur.
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WC Cleaner G 465

Voor alle zoutzuurbestendige toiletpotten en urinoirs

Voordelen van het product
 Voor extreme verontreinigingen
 Lost sterke korstlagen op van kalk, 

urineaanslag, roest en ketelsteen
 Viscositeit maakt goede hechting 

mogelijk

Verpakking
1 l, 10 l

Viscose WC reiniger op basis van zoutzuur pH 0

puur - 50 ml /  
10 l water

SANITAIRREINIGER

G 469 Buz ® Alkasan

G 468 Bucal

SP 40 Drizzle ® Red 7

SP 10 Drizzle ® Red
G 457 Bucasan® Sanibond
G 458 Bucassan® Saniflow 
P 312 Planta ® San

G 460 Bucalex ®

G 461 Buz ® Contracalc
G 465 WC Cleaner

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

Lost vervuilingen zoals vetten,  

kalk-zeep, cosmetica en huidvetten op

Lost vervuilingen op zoals kalk,  

vuil en zeepresten

Samenstelling van reinigingsoplossing

alkaline

pH  
10

pH  
0

neutral

acidic
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RK-lijst: 
Lijst van gecontroleerde reinigingsmiddelen voor keramische oppervlakken in zwem-
baden, uitgegeven door de Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.

RE-lijst:
Lijst van gecontroleerde reinigingsmiddelen voor constructies van baden en modules 
van roestvast staal in zwembaden, uitgegeven door de Deutsche Gesellschaft für das 
Badewesen e.V.

Veelvoorkomend listings en normen
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ALTIJD BETER. WIJ HEBBEN STEEDS 
EEN DUIDELIJK DOEL VOOR OGEN:

HET VINDEN VAN DE BESTE  
OPLOSSING.
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PRODUKTPROGRAMM 2015

In 1953 richtte de toenmalige directeur Franz 

Wagner het handelsbedrijf Buzil op. In de loop der 

tijd is daaruit een van de modernste chemische 

bedrijven van Europa ontstaan. Er ontstond nog 

iets anders - iets wat onze organisatie tot op 

heden kenmerkt: de pioniersmentaliteit. Sinds wij 

onze producten zelf ontwikkelen en produceren, 

zijn wij niet meer tevreden met het bestaande. In 

plaats daarvan kijken en denken wij steeds vooruit, 

omdat wij onze klanten steeds weer enthousiast 

willen maken met nieuwe ideeën en oplossingen. 

Op basis hiervan is een groot deel van onze me-

dewerkers uitsluitend werkzaam op het gebied van 

onderzoek en ontwikkeling. Welke producten met 

welke specifiek eigenschappen hebben onze klanten 

nodig? Waar ligt potentie voor optimalisatie? Hoe 

kunnen wij ertoe bijdragen om de dagelijkse praktijk 

van professioneel reinigingswerk nog economischer, 

veiliger en praktischer te maken? 

Op deze bepalende vragen geven onze hooggekwa-

lificeerde specialisten de juiste antwoorden dankzij 

de kennis die wij als bedrijf over tientallen jaren 

hebben vergaard, de modernste technieken en een 

onvergankelijke passie voor perfecte reinheid.



24

Onderhoudsreiniger Intensieve reiniger Stripper Coating

Of het nu PVC, linoleum, rubber, natuur- en kunst-

steen of keramiek betreft, om jarenlang optisch en 

functioneel in goede conditie te blijven, heeft elke 

vloer een optimaal daarop afgestemd onderhoud 

nodig. Het omvangrijke assortiment van Buzil 

bestaat daarom uit vele soorten reinigings- en 

onderhoudsproducten. Hiertoe behoren ook pro-

ducten die conform de ÖNORM zijn en geschikt zijn 

voor olieafscheiding voor de industrie, geschikte 

oplossingen zoals voor sportvloeren (DIN 18032/2) 

en producten die voldoen aan bijzonder hoge 

ecologische eisen. Met Buzil hebt u daarom het 

beste, zowel voor het dagelijks onderhoud, voor 

intensieve reiniging en voor het strippen, maar ook 

op het gebied van coatings, reiniging van onder-

houdslagen en speciale reinigingsprocedures.

Daarnaast hebben wij talrijke trainingen en 

seminars, bijvoorbeeld over vloer coatings en de 

bijbehorende reinigingstechnieken en -processen. 

Ook onze veelomvattende dienstverlening, van de 

individuele objectanalyse, het opstellen van op 

maat gemaakte reinigingsschema’s tot objectspe-

cifieke doseersystemen, dragen ertoe bij dat u elke 

vloerreiniging veilig voltooid.

WIJ BEHANDELEN ELKE KLUS  
ZORGVULDIG EN GRONDIG.

VLOERREINIGER
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Suwi Glanz G 210

Voor waterbestendige, uitgeloogde vloeren; onverzegeld, gewaxed en geolied 
parket; marmer, beton, klinkers, terracotta

Voordelen van het product
 Goede vulkracht en hoog glanseffect
 Laat een sterke beschermlaag achter
 Geschikt om te spraycleanen
 Goede reinigende werking voor  

de onderhoud van vloeren
 Voor gebruik in de reinigingsautomaat

Verpakking
1 l

Dweilmiddel op basis van niet in water  
oplosbare polymeren en was

pH  9,5

100 ml /  
10 l water

1 : 1 tot 1 : 3 
met water

50 ml /  
10 l water

Unibuz G 235

Voor alle waterbestendige vloeren zoals pvc, rubber, linoleum, verzegeld parket en 
kurk, kunst- en natuursteen

Voordelen van het product
 Universeel inzetbaar
 Reinigt en verzorgt in één handeling
 Droogt snel en streeploos
 Zijdematte glans, geen opbouw  

van lagen
 Slipvast conform DIN 51131

Verpakking
40 ml, 1 l, 10 l

Dweilmiddel op basis van wateroplosbare polymeren pH 7

50 ml /  
10 l water

50 - 150 ml /  
10 l water

Buz ® Soap G 240

Voor waterbestendige vloeren bijv. klinkers, marmer, terracotta rubber en PVC; 
geoliede en in de was gezette houden vloeren; geleidende vloeren

Voordelen van het product
 Antistatisch
 Laat een zijdematte glans achter
 Met een eenschijfmachine op te 

blokken
 Anti-slip
 Reinigt en verzorgt in één handeling

Verpakking
1 l, 10 l

Dweilmiddel op zeepbasis pH 10,5

50 ml /  
10 l water

100 ml /  
10 l water

Garuda HC 20

Voor alle waterbestendige vloeren zoals pvc, rubber, linoleum, verzegeld parket en 
kurk, kunst- en natuursteen; sportvloeren

Voordelen van het product
 Reinigt en verzorgt in één handeling
 Droogt zonder strepen
 Spaarzame dosering
 Voorkomt loopsporen
 Is vuilwerend
 Zelfglanzend, geen opbouw van lagen
 Anti-slip en anistatisch
 Op te blokken met een  

high-speedmachine
 Getest voor sportvloeren volgens  

FMPA DIN 18032/2

Verpakking
1 l

Dweilmiddel hooggeconcentreerd op basis  
van wateroplosbare polymeren

pH 8,5

10 - 20 ml /  
10 l water

40 ml /  
10 l water

100 ml /  
10 l water

1 : 10
met water

VLOERREINIGER
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Corridor ® Daily S 780

Bijzonder geschikt voor sportvloeren in sport- en turnhallen of multifunctionele 
centra; voor waterbestendige vloeren zoals pvc, rubber, linoleum, verzegeld parket 
en kurk, kunst- en natuursteen

Voordelen van het product
 Reinigt en verzorgt in één handeling
 Zeer goede bevochtigingseigenschap-

pen
 Te gebruiken met een eenschijfma-

chine en een high-speedmachine
 Zelfglanzende, geen opbouw van lagen
 Anti-slip
 Getest voor sportvloeren volgens  

FMPA DIN 18032/2

Verpakking
1 l, 10 l

Dweilmiddel op basis van wateroplosbare polymeren pH 8,5

50 - 100 ml /  
10 l water

1 : 3
met water

500 ml /  
10 l water

300 ml /  
10 l water

20 - 50 ml /  
10 l water

Planta ® Cleen P 315

Voor alle waterbestendige vloeren bijv. pvc, rubber, linoleum, verzegeld parket en 
kurk, kunst- en natuursteen

Voordelen van het product
 Met ecolabel
 Verzorgt en reinigt, geen opbouw van 

lagen
 Spaarzame dosering
 Levert een satijnglans op het opper-

vlak
 Voorkomt loopsporen en is vuilwerend
 High-speed op te blokken
 Slipvast conform DIN 51131

Verpakking
1 l, 10 l

Ecologische dweilmiddel op basis  
van wateroplosbare polymeren

pH 8,5

50 ml /  
10 l water

50 - 100 ml /  
10 l water

500 ml /  
10 l water

1 : 3  
met water

300 ml / 
10 l water

Buz ® Wipe G 270

Voor laminaatvloeren; verzegeld parket; keramische vloeren en gepolijste stenen 
vloeren

Voordelen van het product
 Goede reinigende werking
 Droogt snel en streeploos
 Anti-slip
 Goede bevochtigingseigenschappen
 Zonder kleurstoffen

Verpakking
1 l, 10 l

Glansreiniger pH 8

50 ml /
10 l water

VLOERREINIGER

Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Voor gebruik in openbare ruimtes, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, sociale 
onderwijsinstellingen zoals (kleuter)scholen; voor waterbestendige vloeren zoals 
pvc, rubber, linoleum, verzegeld parket en kurk, kunst- en natuursteen

Voordelen van het product
 Op basis van wateroplosbare, herdisper-

geerbare polymeren
 Uitstekende reinigende werking bij de 

natte eenstapsreiniging
 Lekkere frisse geur met actieve geurver-

wijderaar
 Reinigt en verzorgt in één handeling, 

zonder opbouw van lagen
 Vuilwerend met uitstekende bevochti-

gingseigenschappen
 Gebruik in reinigingsautomaten en 

geschikt voor sproeireiniging
 Geschikt voor reiniging middels de 

spraymethode
 Op te blokken tot een hoogglanzende 

beschermlaag met de high-speedmachine

Verpakking
1 l, 10 l

Dweilmiddel met geurverwijderaar pH 8,5

50 - 100 ml /  
10 l water

1 : 3
met water

500 ml /  
10 l water

300 ml /  
10 l water

20 - 50 ml / 
10 l water

NIEUW
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Polybuz ® Trendy T 201

Voor alle waterbestendige vloeren die geen verzorging nodig hebben bijv. verze-
geld parket, laminaat, graniet, keramische tegels enz.

Voordelen van het product
 Laat geen verzorgende  

bestanddelen achter
 Behoudt de glans
 Droogt snel en streeploos
 Frisse trendy geur
 RK-vermelding

Verpakking
1l, 10 l

Glansreiniger op basis van alcohol pH 6

50 - 150 ml /  
10 l water

50 ml /  
10 l water

Indumaster ® Fast IR 14

Voor werkplaatsen en de industriële sector; voor alkali- en waterbestendige 
vloeren zoals pvc, steen (ongepolijst), epoxyhars, industriële vloeren, klinkers, 
gipsplaten

Voordelen van het product
 Sneldrogend
 Lost olie- en vethoudend vuil op
 Voorkomt schuimvorming
 Verwijdert rubbersporen
 Snelscheidend conform ÖNORM B 5105

Verpakking
10 l

Sneldrogende automaatreiniger, hoogalkalische pH 14

150 - 500 ml /
10 l water

VLOERREINIGER

Roca  Wipe R 300

Voor moeilijk te bevochtigende vloeren; verbeterde elastische vloeren; geïmpre-
gneerde natuurstenen vloeren

Voordelen van het product
 Uitstekend vuilloswekend vermogen
 Residuvrij en streeploze reiniging
 Geschikt voor de snelle natte reiniging
 Aangename frisse geur
 Ultra bevochtiging

Verpakking
1 l, 10 l

Vloeronderhoudsreiniger, ultrabevochtigend pH 9,5

50 - 100 ml /  
10 l water

50 ml /  
10 l water

Buz ® Match Trendy T 265

Voor sportvloeren in sport- en turnhallen of multifunctionele centra; alle waterbe-
stendige vloeren, die geen onderhoud nodig hebben zoals verzegeld parket, elas-
tische vloeren, natuur- en kunststeen, keramische vloeren en porseleinen tegels

Voordelen van het product
 Droogt streeploos en zeer snel
 Anti-slip
 Frisse trendy geur
 Getest voor sportvloeren volgens  

FMPA DIN 18032/2
 Geen opbouw van lagen

Verpakking
10 l

Neutraal machine reiniger pH 7,5

100 ml /
10 l water
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Indumaster ® Universal IR 55

Voor de levensmiddelensector en de industriële sector zoals productiemachines; 
alle waterbestendig materialen, oppervlakken, vloeren

Voordelen van het product
 Krachtig olie- en vetoplossend ver-

mogen
 Met ecolabel
 Materiaalbeschermend bij een goede 

reinigingsprestatie
 Snelscheidend conform ÖNORM B5105
 Schuimarm
 Voldoet aan de eisen van autofabri-

kanten

Verpakking
10 l, 200 l

Ecologische industriële reiniger pH 10

50 - 100 ml /  
10 l water

1 : 5 tot 1 : 10  
met water

50 - 200 ml /  
10 l water

100 - 1000 ml /
10 l water

Indumaster ® Forte IR 42

Voor werkplaatsen en de industriële sector; bewezen werking bij sport en loods 
gebied; oplosmiddelbestendige en alkaligevoelige vloeren en oppervlakken

Voordelen van het product
 Goede reinigende werking
 Verwijdert schoenstrepen, rubbersporen 

van heftruckbanden, handbalhars enz.
 Plaatselijke toepassing mogelijk
 Schuimarm

Verpakking
10 l

Oplosmiddelhoudende industriële  
en sporthal vloerreiniger

pH 5

100 - 200 ml /  
10 l water

500 - 1000 ml /  
10 l water

puur - 1 : 2

VLOERREINIGER

Indumaster ® Strong IR 45

Voor werkplaatsen en de industriële sector; alle alkalibestendige vloeren en 
oppervlakken; sanering na brandschade

Voordelen van het product
 Uitstekende en krachtige  

vuiloplossende werking
 Verwijdert hardnekkige roet-, olie- en 

vetvlekken; rubbersporen en grafiet
 Hoog dispersievermogen

Verpakking
1 l, 10 l, 200 l

Hoogwaardige industriële reiniger, sterk alkalische pH 13,5

100 ml /  
10 l water

100 - 500 ml /  
10 l water

1 : 5 tot 1 : 10  
met water

1000 ml /  
10 l water

Indumaster ® Radical IR 40

Voor werkplaatsen en de industriële sector; all alkalibestendige vloeren en 
oppervlakken

Voordelen van het product
 Iniverseel inzetbaar
 Krachtig vuilloswekend vermogen
 Reinigt in het bijzonder industriële 

oliën en vetten
 Schuimarm
 Snelscheidend conform ÖNORM B 5105

Verpakking
10 l

Alkalische industriële reiniger pH 13

100 - 200 ml /  
10 l water

500 - 1000 ml /  
10 l water

100 - 500 ml /  
10 l water

1 : 5 tot 1 : 10  
met water
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VLOERREINIGER

Op wasbasis

Met wateroplosbare polymeren

Op zeepbasis

Met wateroplosbare polymeren

Met wateroplosbare polymeren

Met actieve geurverwijderaar

Ultrabevochtende eigenschappen

Uitmuntende bevochtigende eigenschappen

Sneldrogend

Sneldrogend (ÖNORM)

Verwijderen van handbalhars

Vuil crusher

Ook voor de levensmiddelenbranche

Schuimarm

Hoogalkalisch

Universele talent

Probleemoplosser

Professionele dekkracht

Boenwas

Poriënvuller 

Verhinderen snelle vergrijzing

Universele talent

DIN 18032

Duurzaam

Kristallisator

Spray-cleaner en restaurerer 

Bijzondere eigenschappen
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Toepassingsoverzicht: reinigen van vloeren

Als u vragen hebt over afzonderlijke producten, neem dan contact op met uw Buzil-adviseur.

Suwi Glanz G 210

Unibuz G 235

Buz® Soap G 240

Garuda HC 20

Planta® Cleen P 315

Corridor® Daily S 780

Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Buz® Wipe G 270

Roca Wipe R 300

Polybuz® Trendy T 201

Buz® Match Trendy T 265

Indumaster® Fast IR 14

Indumaster® Radical IR 40

Indumaster® Forte IR 42

Indumaster® Strong IR 45

Indumaster® Universal IR 55

Perfekt G 440 

Indumaster® Offensive IR 47

Parquet Stripper G 400

Total G 424

Total Extra G 426 

Radana HC 42  

Corridor® Unic Ultra S 707

Corridor® Power Stripper S 708

Corridor® Dryex S 711 

Planta® Multi Stripper P 321 

Metallic Star G 103

Sunglorin G 145

Buzilin G 320 

Roca Dispers R 200

Corridor® Basic S 720

Corridor® Complete S 732

Corridor® Glorin S 734

Corridor® Crystal S 735

Corridor® Matt S 737

Corridor® Jewel S 741 

Planta® Multi Gloss P 320

Roca Clarin R 180

Corridor® Spray S 770
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Parquet Stripper G 400

Voor onverzegelde houten vloeren en met harde was behandelde vloeren zoals 
parket en kurk

Voordelen van het product
 Diepe reinigende werking
 Actieve werking
 Spaarzame dosering
 Lost grondige harde was,  

olie en vet op

Verpakking
10 l

Basis reiniger voor houten vloeren, oplosmiddel-gebaseerde

puur

Total G 424

Alkali- en waterbestendige harde vloeren bijv. pvc, steen (ongepolijst), klinkers 
en plavuizen

Voordelen van het product
 Enorm oplossend vermogen van lagen
 Lost hardnekkig vuil op
 Voor gebruik in de reinigingsautomaat
 Schuimarm

Verpakking
10 l

Basis reiniger, sterk alkalische pH 14

1 - 3 l /
10 l water

Perfekt G 440

Voor industriebedrijven, zoals vloeren van werkplaatsen; grote keukens en horeca,  
levensmiddelenindustrie; vloeren die gevoelig zijn voor oplosmiddel

Voordelen van het product
 Uitstekende reinigende werking bij 

olie- en vetvervuiling
 Schuimarm
 Geschikt voor hogedrukreiniger
 RE-vermelding en RK-vermelding

Verpakking
1 l, 10 l, 200 l, 750 l

Alkalische intensieve reiniger pH 13

50 - 200 ml /  
10 l water

1 : 5 tot 1 : 10 
met water

Indumaster ® Offensive IR 47

Voor werkplaatsen en de industriële sector; alle alkalibestendige vloeren en 
oppervlakken; epoxyharsvloeren; vloertegels; keramiekvloeren en estriken

Voordelen van het product
 Effectief vuil crusher
 Verwijderd hardnekkige roest-, olie- 

en vetvlekken 

 Lost de hardnekkigste korstlagen op
 Hoog dispersievermogen
 Schuimarm

Verpakking
10 l

Intensieve industriële reiniger, sterk alkalische pH 13,5

1 : 5 tot 1 : 10  
met water

100 - 500 ml /  
10 l water

1000 ml /
10 l water

100 ml /  
10 l water

VLOERREINIGER
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Corridor ® Unic Ultra S 707

Voor waterbestendige, alkaligevoelige vloeren zoals linoleum, rubber, 
pvc en kalksteen

Voordelen van het product
 Krachtige universele reiniger
 Uitstekend loswekend vermogen voor 

opgebouwde lagen en vuil
 Zeer goede materiaalverdraagzaamheid
 Tijdbesparend door korte inwerktijden
 Eenvoudig te verwijderen van het 

oppervlak
 Verwijdert de hardste coatings

Verpakking
10 l

Universele basisreiniger pH 10,5

1 -3 l /
10 l water

Corridor ® Power Stripper S 708

Voor waterbestendige, alkaligevoelige elastische vloeren zoals linoleum, elas-
tomeervloeren en pvc; voor de verwijdering van moeilijk verwijderbare, meervou-
dig gecoate metaal bevattende en metaalzoutvrije coatings en beschermlagen

Voordelen van het product
 Uitstekend oplossend vermogen bij 

korstlagen en verdichte onderhouds-
films

 Snel werkzaam en verwijdert coatings 
zonder restanten achter te laten

 Hoog rendement bij zuinige dosering
 Hoge materiaalverdraagzaamheid
 Schuimarm

Verpakking
5 l

High-performance algemene basisreiniger pH 10

1 -3 l /
10 l water

Radana HC 42

Voor waterbestendige, alkaligevoelige vloeren zoals voor linoleum, rubber en 
kalksteen; ook gebruikt worden op pvc, kunst- en natuursteen, klinkers en plavuizen

Voordelen van het product
 Universeel inzetbaar
 Hoog oplossend vermogen van  

lagen zelfs met harde coatings
 Materiaalbeschermend, omdat het 

licht alkalisch is
 Zuinige en eenvoudige dosering
 Zeer goede bevochtiging en anti-slip
 Schuimarm, daarom ook geschikt  

voor reinigingsautomaten

Verpakking
1 l

Sterk geconcentreerde universele basisreiniger pH 10,5

1 l /
10 l water

Total Extra G 426

Voor alle alkali- en waterbestendige harde vloeren zoals pvc, klinkers enz.; verwijde-
ren van high-speed verdichte coatings

Voordelen van het product
 Snelwerkende probleemoplosser
 Intensief oplossend vermogen van 

lagen
 Voor machinaal gebruik in de  

schrobzuigmachine
 Lost hardnekkig opgebouwde lagen op
 Zeer goede bevochtiging en anti-slip

Verpakking
10 l

Sterk alkalische en snelwerkende basisreiniger pH 13,5

1 - 3 l /
10 l water

VLOERREINIGER
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Sunglorin G 145

Voor waterbestendige vloeren die geschikt zijn voor coatings zoals verzegeld 
parket, linoleum, pvc en rubber; natuur- en kunststeen

Voordelen van het product
 Te gebruiken als dweilmiddel
 Eenvoudig te verwijderen
 Met een eenschijfmachine op  

te blokken
 Goed verspreidingsvermogen
 Slipvast conform DIN 51131
 Geschikt om te spraycleanen

Verpakking
10 l

Zelfglansemulsie pH 9

100 - 200 ml /  
10 l water

puur1 : 1  
met water

Metallic Star G 103

Voor waterbestendige vloeren die geschikt zijn voor coatings zoals bitumen, 
asfalt, beton en steen, verzegeld parket; donkere vloeren

puur

Voordelen van het product
 Intensief zwarte beschermlaag
 Hoge vulkracht
 Hoge dekking
 Slipvast conform DIN 51131
 Zeer slijtvast

Verpakking
10 l

Dispersie, zwart pH 8,5

Corridor ® Dryex S 711

Voor gecoate en/of watergevoelige vloeren bijv. parket, kurk, dubbele bodem, 
trappen; bewezen voor ruimten met aangrenzende watergevoelige vloeren

Voordelen van het product
 Verwijdert de bovenste laag van  

de polymeercoating
 Kan plaatselijk worden gebruikt
 Neutraliseren niet nodig
 Hoog rendement, omdat het  

tijdbesparend is
 Materiaalbeschermend
 Anti-slip
 Aangename geur

Verpakking
600 ml

Neutrale droge basis reiniger, gebruiksklaar pH 8

puur

Planta ® Multi Stripper P 321

Voor waterbestendige en alkaligevoelige vloeren zoals linoleum, elastische en pvc 
vloeren; gebruikt op kunst- en natuursteen

1 - 3 l /
10 l water

Voordelen van het product
 Met ecolabel
 Zeer goede materiaalverdraagzaamheid
 Milieuvriendelijke receptuur met goed 

oplossend vermogen van vuil  
en lagen

 Korte inwerktijden
 Uitermate geschikt voor gebruik met 

Planta® Multi Gloss P 320

Verpakking
5 l

Ecologische universele reiniger pH 9,5

VLOERREINIGER / COATING
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Corridor ® Basic S 720

Voor poreuze en goed absorberende vloeren zoals beton, cement en magne-
siet-dekvloeren; bijzonder geschikt voor oude en beschadigde vloeren, zoals 
meervoudig gestripte linoleumvloeren

Voordelen van het product
 Verlengt de levensduur, verbeterd 

kleuren
 Dringt diep in de poriën
 Voorkomt dat er vuil in de poriën  

terechtkomt en is dampdoorlatend
 Bestand tegen alcohol en  

desinfectiemiddelen
 Kan niet worden verwijderd met 

chemische middelen
 Stofbindend

Verpakking
10 l

Poriënvuller en sealer pH 8

puur - 1 : 1

Buzilin G 320

Voor onverzegelde houten vloeren; onbehandelde en met harde was behandelde 
vloeren zoals kurk, parket

Voordelen van het product
 Laat een resistent beschermingslaagje 

op de vloer ontstaan
 Reinigt en verzorgt
 Op te blokken
 Geschikt om te spraycleanen
 Zonder typische oplosmiddelengeur
 Slipvast conform DIN 51131

Verpakking
10 l

Boenwas, vloeibaar

puur

Roca Dispers R 200

Voor stenen vloeren van natuursteen en beton

Voordelen van het product
 Zeer goed verspreidingsvermogen

 Laat een glanzende, duurzame bescher-
mingslaag achter

 Zeer goed vulvermogen

 Door het vormen van een gesloten 
oppervlak is de reiniging eenvoudiger

 Biedt bescherming tegen vuil en 
strepen

 Zorgt voor een goede slipweerstand, 
getest volgens DIN 51131

 Maakt herstellen zonder aanzetten 
mogelijk

 Geschikt voor spraycleanen

Verpakking
10 l

Complete verzorging voor stenen vloeren pH 9

100 - 200 ml /  
10 l water

1 : 1  
met water

puur

VLOERREINIGER / COATING

Corridor® Complete S 732

Voor gebruik in openbare instellingen, onderwijsinstellingen en overheidsgebou-
wen; voor vloeren van pvc, rubber, linoleum, steen, verzegeld parket en kurk

Voordelen van het product
 Zeer goed verspreidingsvermogen
 Korte droogtijden
 Maakt herstellen zonder aanzetten 

mogelijk
 Geschikt voor het herstellen van 

beschermlagen
 Te gebruiken als dweilmiddel
 Geschikt om te cleaneren
 Op te blokken met een high-speedma-

chine
 Slipvast conform DIN 51131

Verpakking
1 l, 5 l

Multifunctionele emulsie, glanzend pH 8,5

150 ml /  
10 l water

1 : 1  
met water

puur

V

NIEUW
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Corridor ® Crystal S 735

Voor waterbestendige vloeren die geschikt zijn voor coatings bijv. verzegeld 
parket, linoleum, pvc en rubber; natuur- en kunststeen

Voordelen van het product
 Te gebruiken als coating en dweilmiddel
 Geschikt om te spraycleanen
 Op te blokken met een  

high-speedmachine
 Slipvast conform DIN 51131
 Goede vulkracht en goede uitvloeiing

Verpakking
1 l, 10 l

Multifunctionele emulsie, glanzend pH 8,5

100 ml /  
10 l water

puur 1 : 1  
met water

Corridor ® Matt S 737

Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, verzorgings-/verpleeghuizen en gebieden 
waar ontsmettingsmiddel wordt gebruikt; sporthallen; voor waterbestendige 
vloeren die geschikt zijn voor coating zoals pvc, linoleum en rubber

Voordelen van het product
 Zijdematte glans
 Bestand tegen  

oppervlakte-desinfectiemiddelen
 Getest voor sportvloeren volgens  

FMPA DIN 18032/2
 Slipvast conform DIN 51131
 Vrij van metaalzout

Verpakking
10 l

Dispersie, mat pH 7,5

puur

Corridor ® Jewel S 741

Voor alle elastische en waterbestendige vloeren die geschikt zijn voor coating 
(ook restvocht) zoals linoleum, pvc en elastomeervloeren; voor intensief ge-
bruikte vloeren zoals in scholen, ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingstehuizen 
en gebieden waar desinfectiemiddelen worden gebruikt; epoxyharsvloeren die 
geschikt zijn voor coating; polyurethaanvloeren die geschikt zijn voor coating

Voordelen van het product
 Zeer slijtvast
 Uitstekende dekkracht en het hoogste 

glansniveau
 Fast-to-clean-oppervlak 
 Zeer goed bestand tegen de meeste 

desinfectiemiddelen voor handen of 
oppervlakken

 Op te blokken met een high-speedma-
chine

 Slipvast conform DIN 51131
 Goed te verwijderen met  

Corridor ® Power Stripper S 708

Verpakking
5 l

Krachtige dispersie pH 7

puur

VLOERREINIGER / COATING

Corridor ® Glorin S 734

Voor gebruik in ziekenhuizen, verzorgings-/verpleeghuizen en gebieden waar 
ontsmettingsmiddel wordt gebruikt; voor waterbestendige vloeren die geschikt 
zijn voor coating zoals pvc, linoleum en rubber; polyurethaanvloeren die geschikt 
zijn voor coating

Voordelen van het product
 Hoogglanzende dispersie met goed 

weerstandsvermogen
 Bestand tegen  

oppervlakte-desinfectiemiddelen
 Vrij van metaalzout
 Zeer goede vulkracht en goede  

uitvloeiing
 Op te blokken met een  

high-speedmachine
 Slipvast conform DIN 51131

Verpakking
10 l

Allround zelfglanzende dispersie pH 7,5

puur
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Roca Clarin R 180

Gladde kalkhoudende vloeren bijv. marmer, travertin, Solnhofertegels, Jurakalk en 
terrazzo

Voordelen van het product
 Verwijdert lichte krassen en  

beschadigingen
 Intensifeert de structuur van steen  

en verdiept de kleur
 Verhoogt de bescherming en het 

weerstandsvermogen van de vloer
 Geen lange droogtijden nodig na  

het strippen

Verpakking
600 ml

Gebruiksklare kristallisator pH 2

puur

Corridor ® Spray S 770

Voor sanering van de verzorgingslaag op vloeren met of zonder coating; 
herstel van looppaden bijv. linoleum, rubber, verzegeld parket, pvc, natuur- en 
kunststeen

Voordelen van het product
 Goede vuleigenschappen
 Goede vuleigenschappen wegens hoog 

gehalte aan verzorgende bestanddelen
 Speciaal geschikt voor het gebruik 

met de eenschijfmachine en de 
high-speedmachine

 Kan plaatselijk worden gebruikt

Verpakking
600 ml

Gebruiksklare spray-cleaner en voor  
het herstellen van coatings

pH 9

puur

Planta ® Multi Gloss P 320

Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, verzorgings-/verpleeghuizen en gebieden 
waar ontsmettingsmiddel wordt gebruikt; voor waterbestendige vloeren die 
geschikt zijn voor coating zoals pvc, linoleum en elastomeervloeren; polyure-
thaanvloeren die geschikt zijn voor coating; eveneens te gebruiken op natuur- en 
kunststeen

Voordelen van het product
 Met ecolabel
 Milieuvriendelijke receptuur met  

goed weerstandsvermogen
 Vrij van metaalzout
 Zeer goede vulkracht en goede  

uitvloeiing
 Bestand tegen desinfectiemiddelen 

voor oppervlakken
 Op te blokken met een  

high-speedmachine
 Geschikt om de coating te herstellen
 Slipvast conform DIN 51131
 Uitermate geschikt voor gebruik met 

Planta® Multi Stripper P 321

Verpakking
5 l

Ecologische dispersie glanzend pH 8,5

puur

VLOERREINIGER
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Onderhoudsreiniger Intensieve reiniger

Tot een van de meest uitdagende taken op het 

gebied van professionele reiniging behoren keuken- 

en levensmiddelenfaciliteiten. Hier worden immers 

niet alleen levensmiddelen verwerkt, maar ook 

opgeslagen. Zowel voor een tussenreiniging, de 

dagelijkse eindreiniging geldt: zonder speciale rei-

nigingsproducten zijn de voor deze sector geldende 

hoge normen op het gebied van hygiëne amper 

haalbaar. 

Nog meer obstakels op de weg naar een adequaat 

reinigingsresultaat zijn hoge temperaturen, bui-

tengewone vochtigheid en hardnekkige vervuiling, 

zoals olie en vet, ingebrande etensresten, gestold 

eiwit of restanten van grillen of bakken. Daarnaast 

moet het gebruikte reinigingsmiddel steeds 

geschikt zijn voor kunststof, glas, veiligheidscoa-

tings, chroom of roestvast staal. 

Ook voor deze belangrijke onderwerpen heeft 

Buzil altijd het passende recept voor de reiniging 

volgens de HACCP-norm paraat: van onderhouds-

reiniging tot intensieve reiniging voor vloeren en 

oppervlakken, en van vaatwasmachinereinigers, 

vloeibare schuurmiddelen en ontkalkers tot oven-

reinigers, zowel klaar voor gebruik, sterk gecon-

centreerd of voorzien van een ecolabel. Natuurlijk 

ondersteunen wij u graag bij het opstellen van 

reinigingsschema’s die aan de wetgeving voldoen.

GEVOELIG MILIEU. 
VEILIGE OPLOSSINGEN.

KEUKEN
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Buz ® Polish G 508

Voor de levensmiddelensector; metaal; keramiek; tegels

Voordelen van het product
 Verwijdert moeiteloos aangekoekte  

 etensresten
 Lost sterke verontreiniging op  

 oppervlakken en materialen 
 Krachtig reinigende werking
 Goede huidverdraagzaamheid
 Subtiele geur

Verpakking
600 ml

Gebruiksklare schuurmelk, dik, vloeibaar pH 9

puur

Buz ® Dish Fix G 530

Voor de levensmiddelensector; voor waterbestendige oppervlakken en materialen; 
servies, glazen, bestek

Voordelen van het product
 Goed vetoplossend vermogen
 Goede schuimvorming
 Droogt snel en streeploos,  

 zonder afdrogen
 Is materiaalbeschermend
 Huidvriendelijk
 Klinisch getest met aangename geur

Verpakking
1 l, 10 l

Afwasmiddel voor handafwas, neutraal pH 6

20 - 40 ml /  
10 l water

Buz ® Metasoft G 507

Voor de levensmiddelensector; zuurbestendige oppervlakken; roestvrij staal; 
keramische kookplaten; keramische tegels en porseleinen oppervlakken

Voordelen van het product
 Verwijdert aanslag op  

 RVS-oppervlakken en -apparaten
 Veroorzaakt het afpareleffect
 Verwijdert ook hardnekkige vuilkorsten
 Uitstekend kalkoplossend vermogen,  

 ook bij sterke verontreiniging

Verpakking
600 ml

Gebruisklare roestvrijstalen reiniger pH 3

puur

KEUKEN

Metapol G 505

Voor de levensmiddelensector; voor sterk verontreinigde en verkleurde oppervlakken 
en materialen zoals messing, aluminium, brons en koper; toepasbaar op chroom, 
eloxal, roestvrij staal, glas, keramiek en keramische kookplaten

Voordelen van het product
 Intensieve, diep werkende  

 reinigingskracht
 Mild voor het materiaal
 Mild voor de huid
 Geeft op het behandelde oppervlak   

 een afpareleffect
 Aangename geur

Verpakking
600 ml

Gebruisklare metaal polish pH 9,5

puur
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Indumaster ® Intensieve IR 44

Voor de levensmiddelensector, werkplaatsen en de industriële sector; voor alle 
alkalibestendige vloeren en oppervlakken

Voordelen van het product
 Intensieve vuiloplossende werking 
 Lost sterk vuil op van dierlijke  

 en plantaardige oliën en vetten
 Verklaring van goedkeuring voor de  

 voedingsmiddelenindustrie

Verpakking
10 l, 200 l

Keuken-industriële reiniger, fosfaatvrij pH 12

100 - 200 ml /  
10 l water

1 : 5 tot 1 : 10  
met water

500 - 1000 ml /  
10 l water

200 - 500 ml /  
10 l water

Planta ® Aloe P 314

Ideaal voor de levensmiddelensector; voor waterbestendige oppervlakken en 
materialen bijv. servies, glazen, bestek

Voordelen van het product
 Met ecolabel
 Zeer goed vetoplossend vermogen
 Geschikt voor de handafwas
 Goede schuimvorming
 Droogt snel en streeploos,  

 zonder afdrogen
 Zonder geurstoffen

Verpakking
1 l, 10 l

Ecologisch afwasmiddel, neutraal pH 7

10 - 20 ml /
10 l water

Buz ® Grillmaster G 575 Buz ® Grillmaster G 576

Ideaal voor horeca en grote keukens; voor alkalibestendige bakovens, grills en 
convectomaten

Voordelen van het product
 Actieve werking met hoog 

vet-emulgerend vermogen
 Actieve oplossende kracht 

bij aangekoekt vuil
 Lost hardnekkige vet-, olie- 

en eiwitverontreinigingen 
op en voedselresten van 
grillen, bakken en braden 

 Zonder geurstoffen
 Verklaring van goedkeuring 

voor de voedingsmiddele-
nindustrie

 G 576 voor het  
inschuimen van  
verticale oppervlakken

Verpakking G 575
10 l

Grill en oven reiniger, sterk alkalisch

250 - 1000 ml /  
10 l water

1 : 3 tot 1 : 5  
met water

pH 14

Verpakking G 576
600 ml

puur

Bistro G 435

Voor horeca en grote keukens; levensmiddelensector; voor alkalibestendige 
oppervlakken en vloeren

Voordelen van het product
 Uitstekende verwijdering van eiwit-,  

 olie- en vethoudend vuil
 Stabiele schuimstructuur
 Geschikt voor gebruik in de   

 schuimkanon
 Snelscheidend conform ÖNORM B 5105
 RK-vermelding en RE-vermelding

Verpakking
1 l, 10 l

Intensieve reiniger voor de keuken pH 13

1 : 5 tot 1 : 10  
met water

100 - 1000 ml /
10 l water

KEUKEN
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KEUKEN

Vamat GF DW 25

Voor de levensmiddelensector bijv. restaurants, hotels, grote keukens; geschikt voor 
alle bedrijfsmatige glas en en vaatwasmachines

Voordelen van het product
 Geschikt voor alle bedrijfsmatige  

 glazen- en vaatwasmachines in alle 
 Heel goed geschikt op het gebied van  

 hard water
 Uitstekend oplossend vermogen van  

 ingedroogde restanten van thee en  
 koffie, lost lippenstift op glazen en  
 porseleinen kopjes goed op
 Ontziet glas en materiaal
 Zeer geconcentreerd, geringe dosering  

 en zuinig in gebruik

Verpakking
12 kg

Vloeibare glas- en vaatwasmachinereiniger, alkalisch pH 14

2 - 3 ml /  
1 l water

Vamat GH DW 30

Voor de levensmiddelensector bijv. in bakkerijen, slagerijen, restaurants en grote 
keukens; speciaal geschikt voor porselein, glaswerk, plastic, roestvrij staal en 
bestek

Voordelen van het product
 Geschikt voor alle bedrijfsmatige  

 vaatwasmachines
 Aanbevolen bij zacht water
 Uitstekend emulgerend vermogen  

 voor vetten
 Verwijdert aangekoekte etensresten
 Voorkomt zetmeelafzettingen
 Zeer geconcentreerd, geringe dosering  

 en zuinig in gebruik

Verpakking
12 kg

Vloeibare vaatwasmachinereiniger, hoogalkalisch pH 14

2 - 3 ml /  
1 l water

Vamat KS DW 40

Voor de levensmiddelensector bijv. in bakkerijen, slagerijen, restaurants en grote 
keukens; ook voor transportkisten en tableaus; Speciaal geschikt voor porselein, 
glaswerk en bestek

Voordelen van het product
 Geschikt voor alle industriële  

 afwasmachines
 Universeel inzetbaar
 Droogt streeploos en zonder vlekken op
 Uitstekende bevochtiging van het  

 vaatwerk
 Mild voor het materiaal
 Met name geschikt voor water met  

 hoge hardheid
 Zeer geconcentreerd, geringe dosering  

 en zuinig in gebruik

Verpakking
10 l

Glansspoelmiddel, zuur pH 2

0,1 - 0,4 ml /  
1 l water
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Met Buz® Laundry haalt u de perfecte serie produc-

ten voor de professionele reiniging van dweilen, 

doekjes, handdoeken, beddengoed, tafellinnen en 

werkkleding in huis. Het hele assortiment Buz® 

Laundry is ontwikkeld volgens een modulair princi-

pe. Daarmee kunnen de wasresultaten exact op de 

specifieke behoeften van de professionele sector 

worden aangepast. Aangezien alle producten vloei-

baar zijn, kunnen ze heel precies gedoseerd worden 

en wordt de werking ook bij lage temperaturen 

gegarandeerd.

Op deze manier bieden onze complete wasmidde-

len ook zuivere bedrijfsvoordelen: zo verbruikt u 

met Buz® Laundry Compact en Buz® Laundry Enz 

3 door de geoptimaliseerde dosering maar liefst 

20% minder wasmiddel. Het resultaat is echter net 

zo overtuigend als tevoren, vanwege de nieuwe 

meetmethode voor de exacte bepaling van de 

reinigingsprestatie.

Ons servicepakket inclusief planning, installatie en 

ondersteuning staat met individuele, op uw bedrijf 

afgestemde doseringsoplossingen voor u klaar, 

zonder verborgen kosten. In de praktijk houdt dit 

in: Na een bezoek van onze vertegenwoordiger aan 

uw bedrijf stellen we een individueel en exact op 

uw wensen afgestemd aanbod samen. De montage, 

installatie en efficiënte instelling van de appara-

tuur wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde 

technicus, die ook de eerste wascyclus uitvoert. 

Het Buzil servicepakket wordt afgerond met veelzij-

dige ondersteunende diensten, zoals de regelmati-

ge onderhoudsservice, de 24/7 bereikbare hotline 

en een zeer snelle break-down-service.

NOG MEER EFFICIËNTIE EN  
SERVICE VOOR UW WASGOED

WASMIDDEL
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Buz ® Laundry Compact L 810

Buz ® Laundry Enz 3 L 820

Buz ® Laundry Soft L 830

Vloeibaar wasmiddel, hooggeconcentreerd

Enzymenhoudend vloeibaar wasmiddel, hooggeconcentreerd

Wasverzachter

pH 14

pH 8

pH 3,5

Voor industrieel gebruik; geschikt voor katoen, microve-
zel, viscose, polyester, polyamide, polypropyleen; voor 
alle wastemperaturen en voor alle hardheidsgebieden

Voordelen van het product
 Efficiënt, krachtig tensidesysteem voor de beste  

 vuilverwijdering
 Optimaal kalkbindend vermogen door speciale  

 complexvormers
 Perfect wit door optische witmakers
 Hoog vuiloplossend vermogen, zodat het verwijderde 

 vuil niet in de vezels kan trekken
 Bescherming tegen grauw worden 
 Verwijdert moeiteloos vuil, zoals straatvuil, roet, vet,  

 olie, urine e.a.

Toepassing en dosering
Voor handmatige en automatische dosering. Buz® 
Laundry Compact L 810 wordt volgens de volgende 
aanbevolen dosering bij de hoofdwas gedoseerd:

Verpakking
 10 l, 20 l

Hardheid mmol / l  °dH  ml / kg (droog wasgoed)

zacht  <1,3  <7,3  10-15
gemiddeld  1,3-2,5  7,3-14  10-20
hard  2,5-3,8 14-21,3 15-25
zeer hard  >3,8  >21,3  20-30

Vloeibaar wasmiddel voor industrieel gebruik; geschikt 
voor alle soorten weefsel; vooral voor lage wastempera-
turen; voor alle hardheidsgebieden

Voordelen van het product
 Speciale combinatie van enzymen voor het  

 verwijderen van alle enzymrelevante vlekken  
 zoals eiwit, zetmeel of vet
 Krachtig tensidesysteem voor de beste  

 vuilverwijdering
 Optimale werking door speciale complexvormers
 Perfect wit door optische witmakers
 Hoog vuiloplossend vermogen, zodat het  

 verwijderde vuil niet in de vezels kan trekken
 Bescherming tegen grauw worden
 Beschermt de stof

Toepassing en dosering
Voor handmatige en automatische dosering. Buz® Lau-
ndry Enz 3 L 820 wordt volgens de volgende aanbevolen 
dosering bij de hoofdwas gedoseerd:

Verpakking
 10 l, 20 l

Hardheid  mmol / l  °dH  ml / kg (droog wasgoed)

zacht  <1,3  <7,3  10-15
gemiddeld  1,3-2,5  7,3-14  10-20
hard  2,5-3,8  14-21,3  15-25
zeer hard  >3,8  >21,3  20-30

Wasverzachter voor industrieel gebruik; voor het 
verzachten van alle geschikte soorten textiel; behalve 
voor functionele kleding en microvezels; voor alle 
hardheidsgebieden

Voordelen van het product
 Kostenbesparend omdat het textiel gemakkelijker  

 gestreken kan worden
 Zorgt ervoor dat het textiel fijner aanvoelt op de huid
 Met antistatisch effect op synthetische vezels
 Zorgt voor zacht, geurig wasgoed

Toepassing en dosering
Voor handmatige en automatische dosering. Buz® Lau-
ndry Soft L 830 wordt volgens de volgendeaanbevolen 
dosering bij de hoofdwas gedoseerd:

2 - 5 ml / kg droge was (al naargelang de hardheid van 
het water)

Verpakking
 10 l

WASMIDDEL
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Buz ® Laundry Strong L 831

Vloeibare waskrachtversterker pH 14

Waskrachtversterker voor industrieel gebruik; geschikt 
voor katoen, microvezel, viscose, polyester, polyamide, 
polypropyleen; voor alle wastemperaturen en voor alle 
hardheidsgebieden

Voordelen van het product
 Geoptimaliseerd vuiloplossend vermogen door  

 speciale complexvormers
 Voorkomt dat het verwijderde vuil opnieuw  

 in de vezels trekt
 Verbeterd vuiloplossend vermogen
 Speciale bescherming tegen grauw worden

Toepassing en dosering
Voor handmatige en automatische dosering. Buz® 
Laundry Strong L 831 wordt volgens de volgende aanbe-
volen dosering bij de hoofdwas gedoseerd:

5 - 20 ml / kg droge was (al naargelang de hardheid van 
het water en het soort vuil)

Verpakking
 20 l

Doseerapparaten HN 40

Naast ons assortiment Laundry bieden wij u een 
uitgebreide service voor doseringsapparatuur – van de 
planning tot de installatie en ondersteuning.

Vraag een persoonlijke offerte aan – wij geven u 
graag advies!

WASMIDDEL
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Op onze website bieden wij u veel meer informatie, zoals veiligheidsinformatiebladen,  

technische informatiebladen, milieugegevens en gebruiksaanwijzingen. 

www.buzil.nl
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Onderhoudsreiniger Intensieve reiniger Stripper

Het programma van Buzil omvat meer dan 130 pro-

ducten en elk individueel product is gebaseerd op 

waardevolle vakkennis en tientallen jaren ervaring, 

zodat onze klanten voor vrijwel elke toepassing 

van het beste materiaal zijn voorzien.

Buzil staat binnen de branche bovendien bekend 

als een begerenswaardige ontwikkelingspartner en 

erkend oplosser van problemen. Dit hebben wij ui-

teraard ook te danken aan onze speciale reinigers. 

Problematische oppervlakken? Gevoelig materiaal? 

Als er bijzondere uitdagingen zijn, voelen wij ons 

helemaal in ons element. Daarom omvat het “ar-

senaal” van de speciale reinigers van Buzil een hele 

reeks van innovatieve oplossingen, die doelgericht 

voor specifieke toepassingen zijn ontwikkeld, uit-

eenlopend van reinigers voor keramische tegels en 

tapijten, tot geurverwijderaars, aromatische sprays, 

steenimpregnatie, ontschuimers voor machines, 

vlekoplossers en leidingreinigers oftewel industriële 

reinigers, tot aan speciale lotion voor het wassen 

van de handen. 

Hebt u ook een spannende opdracht voor ons?  

Wij staan voor u klaar en geven u graag uitgebreid 

advies!

SPECIALE WENSEN? 
GEEN PROBLEEM.

SPECIAALREINIGER
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Erolcid ® G 491

Voor microporeuze, fijn-ruwe, zuurbestendige oppervlakken; keramische tegels en 
veiligheidstegels

Voordelen van het product
 Speciale reiniger op basis van  

fosforzuur
 Lost kalkafzettingen, roest en 

cementsluier op door actieve en 
krachtige reinigingswerking

 Bij gebruik in combinatie met de zure 
stripper Erol ® G 490 is een perfect 
reinigingsresultaat gegarandeerd

 RK-vermelding

Verpakking
1 l, 10 l

Intensieve reiniger voor tegels, zure pH 0,5

Erol ® G 490

Voor microporeuze, fijn-ruwe oppervlakken die ongevoelig zijn voor alkaliën; 
keramische tegels en veiligheidstegels

Voordelen van het product
 Actief oplossend vermogen met diep 

reinigende werking
 Uitstekende bevochtigingseigenschap-

pen
 Schuimarm
 Bij gebruik in combinatie met de zure 

stripper Erolcid ® G 491 is een perfect 
reinigingsresultaat gegarandeerd

 RK-vermelding

Verpakking
1 l, 10 l

Intensieve reiniger voor tegels, alkalisch pH 12,5

50 - 100 ml /  
10 l water

100 - 1000 ml /  
10 l water

500 - 3000 ml /  
10 l water

200 - 1000 ml /  
10 l water

100 - 200 ml /  
10 l water

200 - 500 ml /  
10 l water

O Tens Azid G 501

Voor microporeuze, fijn-ruwe en zuurbestendige vloeren, oppervlakken en mate-
rialen bijv. keramische tegels en veiligheidstegels

Voordelen van het product
 Verwijdert kalkaanslag zonder  

restanten
 Volledige reiniging met een geringe 

kans op hernieuwde vuilaanhechting
 Ideale reiniger voor gebruik met 

microvezeldoekjes
 Schuimarm
 Neutrale geur
 Uitermate geschikt om afwisselend te 

worden gebruikt met O Tens G 500

Verpakking
1 l, 10 l

Tensidevrije onderhoudsreiniger voor  
keramische tegels, zuur

20 - 100 ml /  
10 l water

pH 2,5

50 - 100 ml /  
10 l water

Roca Pregno R 100

Voor het impregneren van poreuze en vochtopnemende stenen vloeren 
binnenshuis; ook voor gepolijste, fijngeslepen natuurstenen vloeren zoals  
graniet, gneis, gabbro, kalksteensoorten en terrazzo

Voordelen van het product
 Langdurig Steenimpregnering
 Beschermt tegen waterig verontreini-

gingen zoals vetten en oliën
 Gemakkelijkere onderhoudsreiniging 

door het easy-to-clean-effect
 Goede diepe werking, geen  

veranderingen in het uiterlijk
 UV-bestendig

Verpakking
1 l, 10 l

Steenimpregnering, oplosmiddelhoudend

puur

SPECIAALREINIGER
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Optiflor ® G 470

Voor waterbestendige, kleurechte textielvloerbedekking en gestoffeerde meubelen 
van natuurlijk haar en synthetisch weefsel

1 - 1,5 l /  
10 l water

600 - 1000 ml /  
10 l water

Voordelen van het product
 Lost het vuil tot diep in de vezels  

op en beschermt het weefsel
 Vormt droog en vast schuim
 Kristalliseert droog uit
 Voor nat en droog shamponeren 

geschikt
 Kan gemakkelijk worden verwijderd 

met een stofzuiger
 Bevat geen optische witmakers en 

bleekmiddelen

Verpakking
10 l

Tapijtshampoo pH 7

Optiflor ® Ex G 477

Vor waterbestendige, kleurechte textielvloerbedekking en gestoffeerde meubelen 
van natuurlijk haar en synthetisch weefsel

Voordelen van het product
 Lost het vuil tot diep in de vezels  

op en beschermt het weefsel
 Voorkomt dat het materiaal snel  

weer vuil wordt
 Schuimarm
 Bevat geen optische witmakers  

en bleekmiddelen

Verpakking
1 l, 10 l

Tapijtstripper, sproeiextractie pH 7

100 - 1000 ml /  
10 l water

1 : 6  
met water

Buz ® Defoam G 478

Voor de afvalwatertank van waterzuigers, reinigingsautomaten en sproei-extrac-
tieapparaten; voor alle soorten machines

Voordelen van het product
 Vermindert en voorkomt  

schuimvorming
 Zorgt ervoor dat het schuim spontaan 

inzakt en voorkomt schuimvorming
 Zuinig in gebruik

Verpakking
1 l, 10 l

Ontschuimer voor machines

1 tot 5 %

pH 7

puur

Buz ® Point G 502

Voor het verwijderen van vlekken op alle oplosmiddelbestendige, kleurechte opper-
vlakken, tapijten en gestoffeerde meubelen

Voordelen van het product
 Probleemoplosser met goede 

reinigende werking
 Verwijdert verontreinigingen die niet 

in water oplosbaar zijn zoals kauwgom 
en lijmstoffen, lak, teer en bitumen, 
schoensmeer, print- en stempelinkt, 
inkt en kaarsvet, oliën en vetten

 Verwijderd probleemloos resten van 
etiketten 

 Reinigt zonder resten achter te laten
 Krachtige vlekoplosser op basis van 

natuurlijke grond stoffen
 Zuinig in gebruik
 Aangename geur

Verpakking
200 ml

Basis reiniger, vlekkenverwijderaar voor  
textiele vloerbedekking en oppervlakken

SPECIAALREINIGER
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Rinax ® Soft G 800

Voor het reinigen van normaal verontreinigde handen

Voordelen van het product
 Mild voor de huid en reinigt tot diep 

in de poriën
 Mild voor de huid, ook bij frequent 

gebruik
 pH-neutraal
 Reinigt met mild schuim, vooral voor 

gevoelige huid
 Aangename geur

Verpakking
1 l, 5 l

Huidvriendelijke handwaslotion, vloeibaar pH 6,5

Rinax ® Top G 801

Voor werkplaatsen en de industriële sector; voor het reinigen van normaal tot 
sterk verontreinigde handen

Voordelen van het product
 Krachtige reiniging tot diep in de 

poriën, huidneutraal
 Mild voor de huid, ook bij frequent 

gebruik
 Verzorgende eigenschappen
 Handwasscrubcrème met aangenaam 

masserende kunststofdeeltjes
 Speciaal voor de gevoelige huid
 De pH-waarde is aangepast aan de 

natuurlijke bescherming van de huid

Verpakking
2,5 l, 10 l

Handwasscrubcrème pH 5,5

puur

Buz ® Fresh Magic G 567

Voor sanitair- en toiletruimtes, rookruimtes, kleedkamers, sport- en wellness-
ruimtes, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, horeca

Voordelen van het product
 Lekkere frisse geur met actieve geur-

verwijderaar
 Elimineert snel onaangename geuren
 Laat geen vlekken achter
 Pompspray zonder drijfgas

Verpakking
600 ml, 10 l

Gebruiksklare geurverwijderaar pH 7,5

Planta ® Lotion P 317

Voor het reinigen van normaal verontreinigde handen

Voordelen van het product
 Met ecolabel
 Mild voor de huid en reinigt tot diep 

in de poriën
 Zonder zeep
 pH-neutraal
 Reinigt met mild schuim
 Zuinig in gebruik
 Speciale huidbeschermingscom-

ponenten voorkomen dat de huid 
uitdroogt

 Aangename geur

Verpakking
1 l, 5 l

Ecologische handwaslotion pH 6,5

SPECIAALREINIGER
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Buz ® Flow G 577

Verwijdert verstoppingen in afvoeren, buizen, sifons in wastafels, douches

Voordelen van het product
 Zeer actief werkende afvoerreiniger
 Lost gemakkelijk verstoppingen van 

zeepresten, vet, haar en etensresten op
 Licht viscose waardoor het krachtig 

werkt

Verpakking
1 l

Leidingreiniger, vloeibaar pH 14

puur

Buz ® Fresh G 569

Voor de luchtverbetering in kleedkamers, sportcomplexen, toiletten, airconditio-
ning, hotels, horeca

puur

Voordelen van het product
 Zorgt voor een aangename, langdurige 

frisse geur met een muskusaccent
 Bestrijdt overal nare luchtjes
 Laat geen vlekken achter
 Pompspray zonder drijfgas
 Geschikt voor airconditioning  

apparaten

Verpakking
600 ml, 10 l

Gebruiksklare geurspray pH 7

SPECIAALREINIGER
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H 181 RVS-pad voor kristallisatie, ø 410 mm  

H 309 Lege fles voor gebruikersoplossing Oppervlakken, 600 ml

H 310 Lege fles voor gebruikersoplossing Sanitair, 600 ml

H 311 Spray wit/blauw voor fles, 600 ml  

H 312 Schuimer wit/rood voor fles, 600 ml

H 313 30 ml doseerpomp voor jerrycan, 5 l of 10 l 

H 618 Doseerkogel 10 ml, transparant voor fles, 1 l 

H 620 Aftapkraan voor jerrycan, 10 l

H 622 Sproeikop voor fles, 1 l 

H 623 Doseerkogel 20 ml, transparant voor fles, 1 l 

H 629 Doseerkogel 50 ml, transparant voor fles, 1 l

H 644 Opener voor verpakking met 45 en 61 draad

H 645 Opener voor verpakking met 51 en 61 draad

H 850 Pomp voor doseerfles, 2,5 l

HN 15 Doseersysteem, enkelvoudig, 16 l/min. | Terbeschikkingstellingsovereenkomst is mogelijk

HN 16  Doseersysteem, enkelvoudig, 4 l/min. | Terbeschikkingstellingsovereenkomst is mogelijk

HN 20 Doseersysteem 4-voudig, 16 l/min. | Terbeschikkingstellingsovereenkomst is mogelijk

HN 21  Doseersysteem, 4-voudig, 4 l/min. | Terbeschikkingstellingsovereenkomst is mogelijk

HN 30 Waterkraan, doseerder 

HN 32 Doseerder voor vat, 200 l

HN 33 Hygiënestation voor keuken

HN 34 Schuimkanon, houder, 1,4 l

HN 35 Doseerpomp, 1 l 

HN 50 Snelvulsysteem, 200 l | Terbeschikkingstellingsovereenkomst is mogelijk

HN 60  Tank vulling systeem 640 l | Terbeschikkingstellingsovereenkomst is mogelijk

Handmatig strippen van oppervlakken

Dishwasher

Handmatige vloerbewerking

Beschermen van oppervlakken;  

coaten van bodem bedekking

Bewerking met een machine  

met één of meerdere schijven

Bewerking met een  

high-speedmachine

Bewerking met een reinigingsappa-

raat met hoge of lage druk

Bewerking met een schuimkanon

Bewerking met een  

spuit-extractieapparaat

Bewerking met een  

schuurzuigmachine

Schuimsproeien

Handmatige glas- en raamreiniging

Gebruik bij handmatige reiniging  

en verzorging

Na opening 9 maanden houdbaar

Bewerking in het spuitproces

Accessoires

Accessoire voor wasmiddel

H 620 Aftapkraan 20 l Laundry 

H 630 Aftapkraan 10 l Laundry 

H 680 Maatbekers

HN 40  Doseersysteem, 18l/h. |  Terbeschikkingstellingsovereenkomst is mogelijk

Pictogrammen en hun betekenis

ACCESSOIRES
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De allerbeste resultaten op basis van een laag verbruik: de Editie Planta® 

van Buzil voldoet niet alleen aan de hoogste eisen voor reinigingspres-

taties, maar voldoet tevens aan de strengste Europese normen op het 

gebied van milieubescherming.

Van oppervlakken en vloeren tot sanitaire systemen en glas, tot lotion 

voor het wassen van de handen; het gebruiksvriendelijke complete 

systeem omvat duurzame reinigingsoplossingen voor alle toepassings-

gebieden. Een volledig schone zaak dus, gebaseerd op veel ervaring: al 

meer dan twintig jaar houden wij ons intensief bezig met de ecologie. 

Op basis van de op deze manier vergaarde kennis zijn wij voortdurend ons 

gehele productassortiment aan het verbeteren. Aan de Editie Planta ® wer-

den zelfs het EU-ecolabel en het Oostenrijkse milieukeurmerk toegekend.

EITIE PLANTA ®

HET EFFICIËNTE, VOLLEDIGE SYSTEEM VOOR 
MILIEUVRIENDELIJKE REINIGING

Gecertificeerd met EU Ecolabel  

en het Oostenrijkse Ecolabel
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EITIE CLASSIC

U zit altijd goed: in onze Editie Classic hebben wij een keuze uit de 

meest gebruikte reinigers van Buzil samengesteld. Deze “klassiekers” 

worden al vele jaren succesvol gebruikt en zijn van toepassing voor 

alle standaardtoepassingen in de dagelijkse praktijk. 

Voor zowel een alkalisch krachtige reiniger, dweilmiddel, allesreiniger, 

glasreiniger, afwasmiddel als een onderhoudsmiddel voor het sanitair 

beschikt u met de producten van de Editie Classic altijd over de beste 

materialen. Zij staan garant voor professionele betrouwbaarheid en 

laten dit in de praktijk zien met hun beproefde kwaliteit. Veilig, snel 

en economisch.

DE HOOGSTE TOEPASSINGSVEILIGHEID VOOR DE 
MEEST VOORKOMENDE TOEPASSINGSGEBIEDEN 



www.buzil.com

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen

T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880

E-mail: info@buzil.de
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