BonaMaintenance

Bona Soap
Popis produktu:
Bona Soap je koncentrovaný čisticí prostředek pro čištění a údržbu parketových a
jiných dřevených podlah ošetřených základními oleji Bona Oil nebo Bona HS Wax.
Bona Soap čistí a má promašťující účinek. Používá se pro každodenní údržbu. Rovněž
je možné odstranit silné nečistoty (řiďte se doporučením pro správné
dávkování).
Vlastnosti:
• čisticí a údržbový prostředek pro olejované podlahy
● olej z podlahy neodstraňuje
● snadno zpracovatelný, umožňuje i místní aplikace
TECHNICKÁ DATA
Základ:
Rozpouštědlo:
Teplota zpracování:
Spotřeba:
Označení:
GIS kód:
Třída ohrožení vody WGK:
Vyhláška o hořlavých
kapalinách:
Číslo UBA
Kód odpadu (EWC):
Likvidace obalů:
Osvědčení o zpětném odběru
a využití odpadu z obalů:
Skladování:
Trvanlivost:
Forma dodání:

Roztok syntetických mýdel
Voda
Teplota v místnosti, resp. teplota podlahy a přípravku musí být
během aplikace a schnutí +15 až +25°C
Pro běžné čištění cca. 200 ml na 10 l vody
Nepodléhá povinnosti označení podle vyhlášky o nebezpečných
látkách
GU 40
1 (samozařazení)
není požárně nebezpečný
01750016
20 01 30
Prázdné a suché obaly předejte na řízenou skládku k recyklaci.
Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Neskladovat trvale pod +5°C, chránit p řed mrazem, v létě
skladovat v chladu (ne nad 30°C)
V neotevřených originálních obalech nejméně 2 roky od data
výroby
2x5la4x1l

Zpracování
Bona Soap používejte pro každodenní údržbu zředěný v koncentraci 200 ml na 10 l vody. Po
vyčištění přípravkem Bona Soap je možné provést další ošetření jak jste zvyklí, v souladu
s návodem k údržbě podle DIN 18 356 přípravkem Bona Oil 25 u naolejovaných a Bona OilWax u naolejovaných a navoskovaných podlah.
U velmi znečištěných podlah se doporučuje použití jednokotoučového stroje se zeleným
padem.
Prosím pozor: Stírejte jen mírně navlhko. Velké množství vody může způsobit
bobtnání materiálu!
Čištění a údržba: Řiďte se samostatným návodem k údržbě!
Pro použití na exotických druzích dřeva se prosím obraťte na aplikační techniku Bona.
Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.
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Výrobce:

BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505
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