Resilient
System

Bona Remove R
Fişă Tehnică
Agent de curăţare dezvoltat pentru îndepărtarea de polişului, murdăriei şi vechilor reziduuri de
curăţare de pe acoperiri de sol resiliente (elastice) precum PVC, Linoleum, LVT, Cauciuc,
Elastomer. Este potrivit pentru îndepărtarea de polish şi agenţi contaminanţi, atât ca parte a
programului de întreţinere cât şi înainte de tratarea cu un strat de acoperire Bona Pure.
•
•
•

Pentru îndepărtarea reziduurilor de curăţare vechi şi a contaminanţilor
pH redus care previne pătarea alcalină
Fără simboluri de pericol

Date Tehnice
Tip de produs:

Soluţie tensioactivă

Valoare pH:

aprox. 9,3 (concentrat)

Diluţie:

1:1 – 1:5, părţi concentrat cu apă

Unelte:

Bona Power Scrubber (perii albe sau roşii), Bona FlexiSand 1.9 cu Quattro
Disc sau placă standard, Bona Abrazive Diamond Gr. 80/120, Bona Scrad
Pad, Bona Laveta de curăţare

Siguranţă:

Neclasificat, vedeţi Fişa de Siguranţă pentru detalii

Valabilitate:

2 ani de la data producţiei, în recipient original şi sigilat

Depozitare/Transport: Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depăşească +25°C
în timpul depozitării sau al transportului.
Depozitare:

Deşeurile şi recipientele golite se vor gestiona conform reglementărilor
locale

Ambalaj:

3x5 litri

Procedură
Notă Specială pentru pardoselile de cauciuc cu butoane (profilate)
Recomandăm cu tărie să utilizaţi Peria Bona RS Grit pentru cea mai eficientă şi efectivă
decapare a contaminanţilor şi a murdăriei de pe suprafeţele din cauciuc cu butoni. Utilizarea
Abrazivelor Diamond pot deterioara butonii. Periile Bona RS Grit se montează pe placa Power
Drive NEB şi se foloseşte cu maşina FlexiSand 1.9.
Curăţarea şi pregătirea pentru renovare cu Bona Pure Colour
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Îndepărtaţi murdăria prin curăţare uscată (aspirare, măturare).
Zonele în care există riscul de penetrare a umidităţii (deteriorate, rosturi) trebuie
reparate profesional.
Se amestecă soluţia în funcţie de nivelul de contaminare (nu utilizaţi concentrat!)
Amestecul se întinde uniform pe întreaga suprafaţă şi se lasă să acţioneze timp de
aproximativ 20 minute.
Şlefuiţi suprafaţa umedă cu Bona FlexiSand 1.9 şi placa Bona Quattro în combinaţie cu
abrazivele Bona Diamond granulaţie 80. Asiguraţi-vă că podeaua rămâne umedă în
timpul procesului de şlefuire! Dacă este necesar, mai turnaţi solutie de curăţare.
Colectaţi apa murdară folosind maşina Bona PowerScrubber (frecarea periilor
intensifică eficienţa curăţării).
Neutralizaţi suprafaţa cu Bona PowerScrubber şi apă curată, înainte de continuarea
următoarelor etape.
Lăsaţi podeaua să se usuce suficient. Luaţi în considerare că climatul camerei poate
prelungi timpul de uscare (de exemplu: umiditatea ridicată a aerului). Pardoselile din
Linoleum trebuie lăsate min.24 ore de uscare înainte de tratarea cu Bona Lino Prime!
Ventilatoarele pot ajuta procesul de uscare.
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Curăţarea şi pregătirea pentru renovarea cu Bona Pure (transparent)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Îndepărtaţi murdăria prin curăţare uscată (aspirare, măturare).
Zonele în care există riscul de penetrare a umidităţii (deteriorate, rosturi) trebuie
reparate profesional.
Se amestecă soluţia în funcţie de nivelul de contaminare (nu utilizaţi concentrat!)
Amestecul se întinde uniform pe întreaga suprafaţă şi se lasă să acţioneze timp de
aproximativ 20 minute.
Şlefuiţi suprafaţa umedă cu Bona FlexiSand 1.9 şi placa Bona Quattro în combinaţie cu
abrazivele Bona Diamond granulaţie 120. Asiguraţi-vă că podeaua rămâne umedă în
timpul procesului de şlefuire! Dacă este necesar, mai turnaţi solutie de curăţare.
Colectaţi apa murdară folosind maşina Bona PowerScrubber (frecarea periilor
intensifică eficienţa curăţării).
Neutralizaţi suprafaţa cu Bona PowerScrubber şi apă curată, înainte de continuarea
următoarelor etape.
Lăsaţi podeaua să se usuce suficient. Luaţi în considerare că climatul camerei poate
prelungi timpul de uscare (de exemplu: umiditatea ridicată a aerului). Pardoselile din
Linoleum trebuie lăsate min.24 ore de uscare înainte de tratarea cu Bona Lino Prime!
Ventilatoarele pot ajuta procesul de uscare.

Curăţare / Curăţare finală de şantier (Îndepărtarea reziduurilor de întreţinere)
1.
2.

3.
4.
5.

Îndepărtaţi murdăria prin curăţare uscată (aspirare, măturare)
Se amestecă soluţia în conformitate cu gradul de contaminare, se întinde uniform pe
întraga suprafaţă şi se lasă să dizolve reziduurile de întreţinere pentru un timp de 20 de
minute.
Frecaţi suprafaţa utilizând maşina Bona FlexSand 1.9 cu placa standard şi un pad roşu.
Îndepărtaţi reziduurile dizolvate, folosind maşina Bona PowerScrubber şi apă curată
Lăsaţi podeaua să se usuce sufficient înainte să aplicaţi un nou strat al unui produs de
întreţinere precum Bona Clean R60 (vedeţi instrucţiunile din fişa tehnică).

Informațiile furnizate sunt pregătite din cele mai bune cunoștințe actuale și nu pretind că sunt complete. Utilizatorul este responsabil pentru a
stabili că produsul și recomandările din prezentul stat sunt adecvate scopului desemnat, tipului de lemn și situației actuale înainte de utilizare.
Bona poate garanta doar produsul livrat. O aplicare profesională și, prin urmare, cu succes a produsului este dincolo de controlul nostru. Dacă
aveți dubii, faceți un test preliminar. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă toate informațiile conținute pe etichetele coletului și pe fișele
cu date de securitate înainte de a utiliza acest produs.
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