Bona Polish Remover
Technisch merkblad
Bona Polish Remover, voor het verwijderen van oude polishlagen en andere
onderhoudsproducten. Geschikt voor waterbestendige vloeren, zoals gelakte
houten vloeren, tegels, pvc.




effectief en makkelijk in gebruik
watergedragen
geen hinderlijke geur
Technische gegevens

pH-waarde
Verbruik
Houdbaarheid
Opslag/transport
Veiligheid

Afval
Inhoudsstoffen
Verpakking

: ca. 11,5
: ca. 70 m2/liter
: 3 jaar na productiedatum, in ongeopende originele verpakking
: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan
+25°C
:  veroorzaakt ernstig oogletsel  veroorzaakt huidirritatie
Lees het etiket vóór gebruik. Buiten bereik van kinderen
bewaren. Als medisch advies noodzakelijk is, verpakking of
etiket tonen. Draag beschermende handschoenen en
oogbescherming. Bij contact met de ogen: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Raadpleeg onmiddellijk een Vergiftigingencentrum of een
arts. Gevaarlijke bestanddelen: isotridecanol, ethoxylated,
2-amino-ethanol
: restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale
regelgeving
: >5% maar <10% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen,
conserveermiddelen (Benzisothiazolinone), parfum.
: 1 liter

Voorbereiding

Verwijder los vuil en zand van uw vloer. Zorg ervoor dat de vloer in goede staat is
en dat de laklaag intact is. Let op dat Polish Remover niet in open gaten in de
vloer loopt, dit kan permanente vlekken geven.
Verdun 1 liter Polish Remover met 5 liter schoon water in een emmer. Vul een
tweede emmer met alleen schoon water.
Gebruiksaanwijzing

1. Breng de Polish Remover verdunning aan op een klein gedeelte van de vloer
en laat het circa 5 minuten inwerken.
2. Schrob het natte gedeelte met een borstel of een schuurpad.
3. Veeg het opgeloste materiaal weg met een mop uit de emmer met schoon
water.
4. De vloer nu deel voor deel bewerken totdat de hele vloer is behandeld. De
emmer met schoon water regelmatig verversen.
5. Nadat de polish is verwijderd, de vloer nog één keer met schoon water
nabehandelen met de mop.
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Opmerkingen:
 Op houten vloeren beperkt water gebruiken (teveel water kan de vloer laten
zwellen, kromtrekken of grijs laten worden).
 Belangrijk! Voordat er nieuwe lagen polish of refresher worden aangebracht,
moeten alle restanten Bona Polish Remover verwijderd zijn.
 Niet gebruiken op laminaat. Bona Polish Remover moet worden verdund met
water en laminaat is een watergevoelig product.
 Uitstekend geschikt voor Bona Houten Vloer Polish Glans en Bona Houten
Vloer Polish Mat.
 Bij Bona Houten Vloer Refresher: als de refresher door meerdere lagen te dik
wordt, dan kan er refresher worden verwijderd, maar niet voor 100%
Voor meer informatie bezoek www.bona.com
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