Bona Solutie pt. indepartat polish /ceara
Fisa tehnica de prezentare
Solutia Bona pentru Indepartare Polish /ceara se foloseste pentru indepartarea
straturilor accumulate de polish, ceara si alte tipuri de solutii pentru intretinere. Se
poate utiliza pe urmatoarele tipuri de pardoseli: parchet lacuit, ceramic, PVC,
linoleum.




Eficient si usor de utilizat
Fara solventi
Fara miros neplacut

Date tehnice
pH-valoare:
Consum:
Valabilitate:
Depozitare/transport:
Siguranta:

Deseuri:
Continut:
Ambalaj:

Aprox. 11,5
2
Aprox. 70 m /litru
2 ani de la data productiei in recipient original sigilat
Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa
depaseasca +25°C in timpul depozitarii si al transportului.
Iritant. R36 – Iritant pentru ochi. S2 – Nu lasati la indemana
copiilor. S46 – Daca ingurgitati, solicitati sfatul medicului si
prezentati recipientul sau eticheta. S60 – Recipientul si
continutul sau trebuie distrus dupa golire ca deseuri
periculoase.
Recipientele golite trebuiesc manipulate in conformitate cu
reglementarile locale
>5% dar <10% non-ionic surfactants, agent de conservare
(benzisothiazolinone), parfum
1 litru

Pregatire
Indepartati praful si nisipul de pe pardoseala prin aspirare sau maturare. Asigurati-va
ca suprafata pardoselei este in buna conditie iar finisajul este intact. Nu lasati ca
Solutia sa patrunda intre rosturile lameleor sau in gaurile pardoselei deoarece poate
cauza patare permanenta.
Diluati 1 litru de solutie concentrata in 5 L de apa curate, intr-o galeata. Pregatiti o a
doua galeata doar cu apa curata.

Aplicare
1.

Aplicati Solutia pe o arie restransa a pardoselei si asteptati aprox. 5minute pentru
a dizolva polishul/ceara.

2.

Frecati suprafata udata cu o perie sau un pad usor abraziv.

3.

Stergeti materialul dizolvat utilizand un mop si apa curata din a doua galeata.

4.

Continuati procedeul, sectiune cu sectiune, pana cand intreaga suprafata a fost
tratata. Schimbati frecvent apa din galeata pentru clatire.

5.

Dupa ce ati indepartat pelicula de polish, limpeziti inca o data suprafata folosind
apa curate.

Nota: Pe suprafete de parchet nu folositi apa in exces. Toate urmele reziduale de Bona
Solutie pentru indepartat polish/ceara trebuiesc curatate inainte de a aplica un nou
strat de Bona Polish sau Bona Tratament pentru pardoseli (Refresher).
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