Bona Polish Remover
Tehnični list

Bona Polish Remover se uporablja za odstranjevanje polišev in drugih izdelkov za
čiščenje. Primeren je za vodoodprona tla kot so lakiranje lesene površine, keramika, PVC
in linolej.
 Učinkovit in enostaven za uporabo
 Brez neprijetnega vonja

pH vrednost:

Približno 11,5

Poraba:

Približno 70m2/liter

Rok uporabe:

2 leti od datuma proizvodnje v neodprti originalni embalaži

Shranjevanje in
transport:

Temperatura ne sme pasti pod +5°C ali preseči +25°C med
skladiščenjem ali v času transporta.

Orodje za nanos:

Bona pad za nanašanje

Varnost:

Draži. R36 – Draži oči. S2 – Hraniti izven dosega otrok. . S64 –
ob zaužitju, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite nalepko
izdelka. S60 - Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni
odpadek.

Odstranjevanje:

Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu
z lokalnimi predpisi.

Vsebina:

> 5%, vendar < 10%
(Benzizotiazolinon), parfum

Pakiranje:

1 liter

neionskih

tenzidov,

konzervans

Odstranite vso umazanijo in nečistoče iz površine. Zagotovite, da so tla v primernem
stanju. Ne dovolite, da bi izdelek prišel v odprte razpoke v tleh, kaer to lahko povzroči
trajen madež.
Razredčite en liter izdelka s petimi litri čiste vode v vedru. Pripravite tudi drugo vedro s
samo čisto vodo.

1.

Izdelek nanesite na manjši del tal in pustite, da deluje približno pet minut.

2.

Mokro površino zdrgnite s krtačo z trdimi ščetinami ali grobim čistilnim pad-om.

3.

Mokro območje obrišite s krpo iz vedra s čisto vodo.

4.

Nadaljujte obmoćje za območjem, dokler ne končate celotne površine. Čisto vodo
večkrat zamenjajte.

5.

Ko ste odstranili poliš še enkrat prebrišite celotno površino z uporabo čiste vode.

Opomba: Vodo uporabite strogo na lesenih tleh. Vse sledi Bona Polish Remover-ja morajo
biti odstranjene pred nanosom nove plasti poliša ali refresherja.
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