Bona Polish Brilho

Manutenção

Ficha técnica
Bona Polish é um revestimento de manutenção aquoso pronto a utilizar, desenhado
especificamente para pavimentos de madeira envernizados mas que pode também ser
utilizado em diversos tipos de pavimentos e com outros acabamentos. Ao estar
reforçado com poliuretano deixa uma camada excepcionalmente resistente contra o
desgaste sobre o pavimento, pelo que é adequado para utilização tanto em
localizações domésticas como comerciais. Bona Polish Brilho outorga à superfície
um lustre como se fosse novo e uma proteção contra o desgaste.
•

Pode ser utilizado em diversos pavimentos, incluindo pavimentos envernizados,
laminados, linóleo, PVC e lajes de cerâmica.
Reforçado com poliuretano para aumentar a durabilidade.
Excelente fluidez para conseguir uns resultados finais impecáveis.
Resistência contra o deslizamento segundo a norma DIN 18032:2.

•
•
•

Dados técnicos
Aglutinante:

Acrilato/Poliuretano

Acabamento:

Brilho

Dissolução:

Não diluir, produto pronto para utilizar

Tempo de secagem: 1 hora (20°C/60% H.R.) Ferramentas de
Aplicação:

Pad aplicador de microfibras (Bona Microfibre Applicator Pad)

Rendimento:

50 m2 / litro

Segurança:

Não classificado, consultar ficha de segurança para mais pormenores.

Limpeza:

Limpar as ferramentas com água e sabão. As manchas secas
podem ser eliminadas com Bona Remover ou acetona.

Vida útil:
Acondicionamento:
Resíduos:
Embalagem:

2 anos a partir da data de produção no seu recipiente original
sem abrir.
A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C
durante a armazenagem ou o transporte.
Os resíduos e os recipientes vazios deverão ser geridos de acordo
com as normas locais.
10 x 1 litro (50 caixas por palete)
3 x 5 litros (44 caixas por palete)

Preparação
Elimine a sujidade e a areia solta do pavimento. Limpe bem o pavimento utilizando
Bona Cleaner para certificar-se de que não fica qualquer sujidade entranhada no
revestimento. Deixe que o pavimento seque. Não utilize restaurador em nenhum
pavimento sobre o qual se tenha aplicado cera ou óleo. Os resíduos de cera ou óleo
impedirão uma adesão correta do restaurador ao pavimento.
Faça sempre uma prova numa área pequena para verificar a boa adesão e os
resultados desejados antes de efetuar a aplicação.

Tratamento
1.

Agite bem o recipiente antes de utilizá-lo. Aplique o restaurador formando uma
linha ondulante de 3-4 cm numa secção de 3 m do pavimento e espalhe o produto
diretamente utilizando um pad plano para aplicação de restauradores como o
Bona Applicator Pad. Para obter os melhores resultados aplique uma camada fina
uniforme.

2.

Sem acrescentar mais produto, trate essa secção esfregando o aplicador na
direção do veio da madeira.
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3.

Continue com a secção seguinte, após a aplicação deixe que o pavimento tratado
seque pelo menos 1 hora antes que haja um tráfego moderado sobre o mesmo.
Se for necessário pode ser aplicado uma segunda camada de restaurador depois
de 2 horas.

Evite um tráfego elevado e a recolocação de mobiliário ou tapetes até ao dia seguinte.
Para conseguir um aspeto uniforme recomenda-se tratar sempre toda a superfície.

Manutenção
Poderá voltar a esfregar o pavimento com água passados três dias. Para uma limpeza
regular utilize Bona Cleaner. Não utilize agentes de limpeza muito alcalinos, visto que
podem danificar o pavimento ou eliminar a camada protetora do restaurador.

Conselhos
• Quando estiver a esfregar o restaurador, mantenha o pad aplicador plano sobre a
superfície, indo de parede a parede.
• Evite levantar o aplicador durante o percurso, visto que se poderiam produzir
borbulhas.
• Não trabalhe em áreas que já começaram a secar, poderia produzir riscos ou estrias.
• No caso de aplicar camadas múltiplas de restaurados não altere o tempo de secagem
entre camadas, visto que se corre o risco de que se dissolvam as camadas anteriores.

Rev. Maio de 2011

Com a publicação desta Ficha Técnica, qualquer informação prévia sobre o produto fica sem efeito

pág. 2 / 2

