Bona Decking Reviver
Ficha Técnica.
Bona Decking Reviver é fabricado para limpar pavimentos de madeira muito
sujos, deteriorados e/ou previamente oleados. Bona Decking Reviver dissolve o óleo
velho e a madeira degradada, fazendo com que a madeira pareça nova novamente.
Eficaz e seguro para o jardim.
Elimina o óleo velho e a madeira degradada.
Fórmula pronta para a utilização.

•
•
•

Dados Técnicos
PH-valor:

Aprox. 11

Diluição:

Pronto para utilizar. Não diluir.

Revestimento:

15-20m /litro

Validade:

3 anos a partir da data de produção, na sua embalagem original
sem abrir

2

Armazenagem/
transporte:

A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem exceder +25°C

Segurança:

Causa sérios danos nos olhos. Causa irritação de pele.
Ingredientes perigosos: 2-aminoethanol

Eliminação de
resíduos:

Lixos e embalagens vazias devem ser tratados de acordo com as
normas locais.

Conteúdos:

<5% não-iónicos tensoativos.

Tamanho:

4L

Preparação
Elimine a sujidade solta, musgo, etc. do decking. Proteja as superfícies sensíveis como
plantas, ou superfícies como perfis de alumínio da queda do produto. Evite trabalhar
em exposição direta ao sol.
Instruções de utilização
1.

Humedeça o pavimento com água.

2.

Aplique Decking reviver generosamente sobre secções de entre 5-10 m2 e deixe
atuar durante uns minutos. Uma boa maneira de aplicar o produto é deitar
primeiro Decking Reviver num balde de plástico limpo e distribuir com um rolo.

3.

Limpe a secção com uma escova de cerdas duras. Alternativamente, uma
máquina de pressão (equipada com escova rotativa) pode ser utilizada. Utilize a
pressão o mais baixa possível.

4.

Enxagúe cuidadosamente com água e continue com a seguinte secção, (não é
necessário se usa a máquina de a pressão).

5.

Deixe secar o pavimento completamente antes de aplicar Bona Decking Oil.

Para mais informação, por favor visite www.bona.com
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