Bona
Elastisch

Bona Remove R
Technisch merkblad
Een alkalische reiniger voor het veilig en effectief strippen van polish, vuil en oude
schoonmaakresten op elastische vloeren zoals PVC, linoleum, vinyl etc. Geschikt om te
gebruiken als een frequente reiniger of voorafgaand aan de behandeling met een Bona
Pure PUR-coating.




Voor het verwijderen van oude onderhoudscoatings en verontreinigingen
Verlaagde pH voorkomt alkalische verkleuring
Bevat geen gevarensymbolen
Technische gegevens

Productbasis:
pH-waarde:

oppervlak-actieve oplossing
ca. 9,3 (geconcentreerd)

Verdunnen:
Gereedschap:

1:1 – 1:5, delen concentreren op water
Bona PowerScrubber (witte of rode borstels), Bona FlexiSand 1.9 met
Bona Quattro Disc of Pad Aandrijfschijf, Bona Diamond Abrasives
korrel 80/120, Bona Scrad Pad, Bona Cleaning Pad
ongeclassificeerd, zie het veiligheidsinformatieblad voor meer
informatie

Veiligheid:

Houdbaarheid:
2 jaar na productiedatum in ongeopende, originele verpakking
Opslag/transport: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval:
restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de
lokale regelgeving
Verpakking:
3 x 5 liter
Gebruiksaanwijzing
Attentie voor het strippen van rubber noppenvloeren
Wij raden het gebruik van de borstel Bona Resilient Brush ten zeerste aan voor het
meest efficiënte en effectieve strippen van verontreinigingen en vuil op rubberen
vloeren met noppen. Het gebruik van de Bona Diamond Abrasives kan de noppen
beschadigen. De Bona Resilient Brush moet op de Bona Power Drive NEB worden
gemonteerd voor onder de Bona FlexiSand 1.9.
Reinigen vóór renovatie met Bona Pure Colour
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Verwijder los vuil van de vloer met droge reinigingsmethode (stofzuigen, vegen).
Plekken waar het risico bestaat op indringend vocht (b.v. beschadigingen,
ontbrekende voegen etc.) moeten professioneel worden gerepareerd.
Meng de oplossing op basis van de mate van vervuiling.(niet geconcentreerd
gebruiken!)
Verdeel het mengsel goed en gelijkmatig over het gehele oppervlak en laat het
ongeveer 20 minuten inwerken.
Schuur het natte oppervlak met de Bona FlexiSand 1.9 met de Bona Quattro Disc
in combinatie met Bona Diamond Abrasives, korrel 80. Zorg ervoor dat de vloer
nat blijft tijdens het schuurproces. Verdeel indien nodig meer van de reinigingsoplossing op de vloer.
Verwijder het resterende vuile water met de Bona PowerScrubber (het schrobben
met de borstels verhoogt de effectiviteit van het reinigen).
Neutraliseer tenslotte het oppervlak met de Bona PowerScrubber en schoon
water vóór alle verdere stappen.
Laat de vloer zorgvuldig drogen. Houd er rekening mee dat de kamertemperatuur
de droogtijd kan verlengen (b.v. hoge luchtvochtigheid). Linoleumvloeren moeten
minimaal 24 uur drogen voordat ze behandeld kunnen worden met Bona
LinoPrime! Ventilatoren kunnen het droogproces versnellen.
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Bona
Elastisch

Bona Remove R
Technisch merkblad
Gebruiksaanwijzing vervolg
Reinigen vóór renovatie met Bona Pure (transparant)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Verwijder los vuil van de vloer met droge reinigingsmethode (stofzuigen, vegen).
Plekken waar het risico bestaat op indringend vocht (b.v. beschadigingen,
ontbrekende voegen etc.) moeten professioneel worden gerepareerd.
Meng de oplossing op basis van het vervuilingsniveau (niet geconcentreerd
gebruiken!)
Verdeel het mengsel goed en gelijkmatig over het gehele oppervlak en laat het
ongeveer 20 minuten indringen.
Schuur het natte oppervlak met de Bona FlexiSand 1.9 met de Bona Quattro Disc
in combinatie met Bona Diamond Abrasives, korrel 120. Zorg ervoor dat de vloer
nat blijft tijdens het schuurproces. Verdeel indien nodig meer van de reinigingsoplossing op de vloer.
Verwijder het resterende vuile water met de Bona PowerScrubber (het schrobben
met de borstels verhoogt de effectiviteit van het reinigen).
Neutraliseer tenslotte het oppervlak met de Bona PowerScrubber en schoon
water vóór alle verdere stappen.
Laat de vloer zorgvuldig drogen. Houd er rekening mee dat de kamertemperatuur
de droogtijd kan verlengen (b.v. hoge luchtvochtigheid). Linoleumvloeren moeten
minimaal 24 uur drogen voordat ze behandeld kunnen worden met Bona
LinoPrime! Ventilatoren kunnen het droogproces versnellen.

Reinigen van een behandelde vloer (het verwijderen van onderhoudsrestanten)
1.
2.

3.
4.
5.

Verwijder los vuil van de vloer met droge reinigingsmethode (stofzuigen, vegen).
Meng de oplossing op basis van de mate van vervuiling en verdeel dit goed en
gelijkmatig over het gehele oppervlak en laat het 20 minuten inwerken om de
onderhoudsresten te op te lossen.
Boen het oppervlak met de Bona FlexiSand 1.9 met de Pad Aandrijfschijf en een
rode pad.
Verwijder de opgeloste onderhoudsrestanten door de Bona PowerScrubber te
gebruiken met witte borstels en schoon water.
Laat de vloer zorgvuldig drogen voordat u een nieuwe laag van het onderhoudsproduct aanbrengt zoals Bona Clean R50 (volg de instructies uit het technisch
productinformatieblad van het product zelf).

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar
maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product
en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de
situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve
juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid.Test het product bij
twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten
en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.
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