Bona Remover
Technický list
Bona Remover je koncentrovaný, tekutý prostředek k odstraňování
navrstvených leštěnek. Složení je vyvážené k silnému účinku na poliše a
zároveň jemný ke dřevu – snižuje potenciál rizika zabarvení (skvrn).
Kromě odstraňování polišů také účinně odstraňuje stopy po podrážkách
bot. Upravený pro dřevo, ale lze použít na většinu druhů voděodolných
podlahovin, včetně dlažby, vinylových a linoleových podlah.
•
•
•

Specificky určen pro lakované dřevěné podlahy
Účinný na Bona Polish a mnoho druhů leštěnek
Odstraňuje silné nečistoty a stopy po podrážkách bot
Technická data

Hodnota pH:
Ředění:
Bezpečnost:
Bod vzplanutí:
Trvanlivost:
Skladování/transport:
Likvidace odpadů:
Balení:

koncentrát cca. 12,5
1 litr na 5 litrů vody (16,7%)
dráždivý, více informací v bezpečnostní listě produktu
nehořlavý
nejméně 2 roky od data výroby, v původním
neotevřeném obalu
při teplotách od +5 0C do +250C. Chraňte před
mrazem.
nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být
řešeno v souladu s místními předpisy
3 x 5 litrů (44 krabic na paletě)
10 x 1 litr (50 krabic na paletě)

Příprava
Odstraňte volný prach/písek. Pomocí vysavače, nůžkového mopu nebo jiné suché
metody čištění.
Aplikace
1.

Naředěný produkt aplikujte na část podlahy s použitím mopu nebo
rozprašovače. Přibližně 5 minut nechte roztok působit na poliš nebo leštěnku.

2.

Celý úsek podlahy vydrhněte talířovou bruskou/leštičkou s červeným padem.

3.

Přímo odstraňte rozpuštěný poliš / leštěnku pomocí mopu a nádoby s čistou
vodou (alternativně kroky 2 a 3 můžete provádět strojem na hloubkové čištění).

4.

Možná bude nezbytné aplikovat Bona Remover vícekrát - v závislosti na
tloušťce vrstvy poliše / leštěnky.

5.

Když bude celá plocha podlahy takto ošetřena, vyčistěte ji ještě jednou pouze
čistou vodou. Je důležité, aby byly před aplikací nové vrstvy poliše / leštěnky
odstraněny veškeré zbytky prostředku Bona Remover.

Důležité: Množství vody, aplikované na podlahu, musí být omezeno na minimum.
Věnujte pozornost velkým spárám na podlaze, nedovolte vniknutí nadměrného
množství čistícího roztoku do otevřených spár.
Aplikujte naředěný produkt na stopy po podrážkách bot nebo na postižené místo. Po
několika minutách přejeďte toto místo bílým nebo červeným padem, které nepoškrábou
povrch a podlahu vytřete.
Upozornění
Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti druhů dřeva, dostupných
a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti,
proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel
povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim
řádně porozuměl.
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.
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