BonaCoatings

SPORTIVE CLEANER PLUS
Popis produktu:
Sportive Cleaner Plus je koncentrovaný zásaditý čistící prostředek pro příležitostné intenzivní
čištění parketových podlah ve sportovních halách. K odstraňování tělesné
mastnoty a jiných nečistot jakož i šlápot a šmouh po podpatcích.

Vlastnosti:
- Čistící prostředek pro lakované parketové podlahy ve sportovních
halách
- Odstraňování tělesného tuku z potu a jiných nečistot
- Snadná aplikace
TECHNICKÁ DATA
Hodnota pH:
Ředění:

Označení:
Teplota vzplanutí:
Skladovatelnost:
Likvidace obalové nádoby:
Kódové číslo druhu odpadu:
Osvědčení o zpětném
odběru a využití odpadu
z obalů:
Skladování:
Balení:

Koncentrát: asi 11 – 11,5
ředěný (20%): asi 10,5
Čištění: 1 litr na 5 litrů vody
odstraňování silně znečištěných míst a šmouh po podpatcích: 1
víčko uzávěru na 100 ml vody
Podle Nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) není označení
povinné
Není vznětlivý
V neotevřeném originálním obalu minimálně 2 roky od datumu
výroby.
Přes DSD nebo INTERSEROH
20 0130
Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.

Při skladování chránit před mrazem.
3 x 5 litrů (44 jednotek na paletě)
10 x 1 litr (50 jednotek na paletě)

Dbejte pokynů uvedených v našem bezpečnostním listu.
Čištění
Zředěný produkt (1 litr na 5 litrů vody) nanést rovnoměrně na plochu pomocí mopu nebo
obyčejného hadru na podlahu. Roztok nechat asi 5 minut působit. Potom podlahu vyčistit
čistícím strojem s červeným tamponem nebo ekvivalentním způsobem. Všechny zbytky z
povrchu odstranit vysavačem na mokré čištění, mopem apod. V poslední pracovní operaci
povrch důkladně vytřít hadrem namočeným v čisté vodě.
Vlivem příliš velkého množství vody může docházet k bobtnání. Je proto důležité, aby na
povrchu nezůstaly louže vody.
Odstraňování silně znečištěných míst a šmouh po podpatcích
Zředěný produkt (1 víčko uzávěru na 100 ml vody) nanést na znečištěná místa. Po několika
minutách ošetřený povrch vytřít hadrem na podlahu.
Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S 29 Nevylévejte do kanalizace.
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
BONA CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín,
telefon: +420 236 080 211, fax: +420 236 080 219, infolinka 800 100 103, www.bona.cz, bonacr@bona.com

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.
Upozornění
Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací,
které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na
úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení
zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických
informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směrnicích a normách i pokynech
pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů.
Vydáním tohoto pokynu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu (stav 01.07.2008)
Telefonní číslo servisu: 0180/4266 283 - D
800 100 103 - CZ

Výrobce:

Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,
Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103

Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161
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