Bona
Elastisch
Onderhoud

Bona Shield R
Technisch merkblad
Een kant-en-klare polymeer op waterbasis voor elastische vloeren. Speciaal ontwikkeld
voor oppervlakken die zijn gerenoveerd met een Bona Pure PUR-coating, maar ook
mogelijk om te gebruiken op andere elastische vloeren zoals linoleum en PVC etc.




Hoge duurzaamheid
Snelle droogtijd
Goede antislip werking
Technische gegevens

Productbasis:
Glansgraad:
Verdunnen:

mat = Acrylaat/Polyurethaan, glans = Polyurethaan
mat & glans
niet verdunnen

Droogtijd:

1-2 uur bij 20C/60% r.v.

Gereedschap:
Verbruik:
Veiligheid:
Reiniging:

Bona Applicator Pad
30-50 m2/liter
ongeclassificeerd
gereedschap met water en zeep reinigen. Opgedroogd materiaal
kan worden verwijderd met Bona Remove R of met Bona
PowerRemove R
2 jaar na productiedatum in ongeopende, originele verpakking
de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de
lokale regelgeving
10 x 1 liter & 3 x 5 liter

Houdbaarheid:
Opslag/transport:
Afval:
Verpakking:
Voorbereidingen

Reinig het oppervlak op basis van de mate van vervuiling met Bona Clean R50.
Gebruik Bona Remove R wanneer een meer agressieve reiniger nodig is. Houd er
rekening mee dat eventueel achtergebleven vuil in de Bona Shield R zichtbaar blijft.
Aanbevolen is om de hechting vóór gebruik te testen, zeker als de geschiedenis van de
vloer onbekend is. Was en bepaalde soorten polish kunnen de hechting belemmeren.
Het volledig strippen van de oude onderhoudscoating is in dat geval noodzakelijk.
Gebruiksaanwijzing
1.
2.
3.

De can vóór gebruik goed schudden.
Giet het product op de vloer en verdeel dit op een systematische manier in een
dunne, gelijkmatige laag over het gehele oppervlak.
Indien nodig, het is mogelijk om na 1-2 uur een 2e laag Bona Shield R aan te
brengen.

Voor de beste resultaten: vermijd zwaar loopverkeer tot de volgende dag.
Onderhoud
Reinig de vloer regelmatig met Bona Clean R50. Neem de respectievelijke technische
merkbladen en de afzonderlijke instructies voor onderhoud en reiniging in acht.

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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