Bona Soap

Produkty
Konserwujące

Karta techniczna
Bona Soap jest skondensowanym lekko alkalicznym środkiem czyszczącym,
przeznaczonym do czyszczenia podłóg drewnianych zaolejowanych olejami Bona Oils.
Produkt ten zawiera pewne składniki ożywiające powierzchnię i uzupełniające warstwę
oleju usuwaną w procesie czyszczenia.
Największe zalety:
•
•
•
•
•

Przeznaczony do czyszczenia zaolejowanych podłóg drewnianych;
Odpowiedni zarówno do obiektów mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej;
Lekko alkaliczny;
Odświeża warstwę oleju na podłodze;
Łatwy w użyciu.

Dane techniczne
Typ produktu:
Wartość pH
Proporcje mieszania:
Narzędzia:
Bezpieczenstwo

Temperatura zapłonu
Okres przydatności do użycia:
Przechowywanie/transport:
Postępowanie z odpadami:
Wielkość opakowań:

Środek do czyszczenia podłóg olejowanych
9 – 10 gdy jest zmieszany z wodą
0,2 litra na 10 litrów wody
Mop, szmatka lub szlifierko - polerka
Niesklasyfikowany (patrz Karta Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej i Preparatu
Niebezpiecznego)
Produkt niepalny
5 lat od daty produkcji, w nieotwieranym oryginalnym
opakowaniu
Chronić przed mrozem
Resztki produktu i puste opakowania powinny
być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
2 x 5 Litrów (54 kartony na palecie)
4 x 1 litr (120 kartonów na palecie)

Przygotowanie
Usunąć z podłogi pył i piasek itp. przy pomocy odkurzacza, miotły lub innej metody “na
sucho”.

Systemy aplikacji
Środek aplikować mopem, szmatką lun szlifierko – polerką.
Aplikacja
Wstrząsnąć mocno opakowaniem i rozpuścić 0,2 litra Bona Soap w 10 litrach wody.
Czyścić wzdłuż usłojenia drewna dobrze wyciśniętą szmatką, mopem itp. W przypadku
bardzo zabrudzonych podłóg, zaleca się stosowanie polerki z zielonym padem.
Uwaga: Ważne jest, aby ilość wody używana do czyszczenia podłogi była jak
najmniejsza.
Jeśli wymagana jest powierzchnia z większym połyskiem, podłoga może być
polerowana na sucho. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując polerkę (300
obrotów/minutę) i biały pad.
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Pielęgnacja
Do pielęgnacji podłogi stosować produkt Bona Carl’s Oil 25.
Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji
Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej
www.bona.com.
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