Bona Soap

Onderhoud

Technisch Merkblad

Bona Soap is een reiniger op oliebasis en speciaal ontwikkeld voor de regelmatige en
intensieve reiniging en onderhoud van geoliede houten vloeren. Bona Soap reinigt het
oppervlak en laat een dunne film achter die gepolijst kan worden voor meer glans.




speciaal ontwikkeld voor geoliede houten vloeren
reinigt en conditioneert
geconcentreerd product

Technische gegevens
Productbasis
pH-waarde
Verdunning
Veiligheid
Houdbaarheid
Opslag/transport
Afval
Verpakking

: verzeepte olie
: 9-10 (verdund)
: 0,2 liter per 10 liter water (2%)
: niet geclassificeerd
: 5 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan
+25°C
: restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
: 3 x 5 liter
10 x 1 liter

Voorbereidingen
Verwijder stof, gruis etc. met een stofzuiger, bezem of andere droge reinigingsmethode.
Schud de fles goed en los 0,2 liter Bona Soap op in 10 liter water.

Gebruiksaanwijzing
Schoonmaken in de richting van de houtnerf met een goed uitgewrongen doek, mop of
iets dergelijks. Op sterk vervuilde vloeren kan er een boenmachine met een nylon pad
worden gebruikt. Gebruik een rode pad op gepigmenteerde vloeren en een groene pad
op vloeren die zijn behandeld met gewone neutrale olie. Het opgeloste vuil direct met
een mop verwijderen.
Wanneer het oppervlak droog is, kan het worden geboend voor meer glans. Voor een
optimaal resultaat gebruik een boenmachine (300 omw. p/m) met een Bona Wool Pad.
Houten vloeren mogen nooit gedurende een langere periode vochtig blijven, laat staan
nat, omdat ze water kunnen absorberen en daardoor kunnen vervormen of verkleuren.
Altijd reinigen met een zo droog mogelijke methode en laat nooit plassen water of
reinigingsmiddel op de vloer achter. Wees extra voorzichtig als de vloer open gaten
en/of kieren heeft. Laat geen vloeistof in open gaten en/of kieren lopen.

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
F: 02/721 17 11
infobelgium@bona.com
www.bona.com

NEDERLAND

Maart 2017
Dit blad vervangt alle vorige versies

pagina 1/1

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com

F: 023-5421306
www.bona.com

