Elastic
System

Bona PowerRemove R
Technický list
Agresivní čistící prostředek vyvinutý pro odstranění leštěnek a polišů, nečistot a starých
zbytků z čistících prostředků z elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, LVT nebo
Elastomer. Rychlý a efektivní. Bona PowerRemove R by měl být použit pouze v případě,
je-li čištění pomocí Bona Remove R nedostatečné.
•
•
•

Pro rychlé odstranění starých údržbových produktů a nečistot
Velmi účinný
Snížené pH zabraňuje vzniku fleků po čištění

Technická data
roztok povrchově aktivního činidla
cca. 8,8 (koncentrát)
1:1 – 1:5 (koncentrát : voda)
Bona Power Scrubber (bílé nebo červené kartáče), Bona FlexiSand
1.9 (unašeč Bona Quattro nebo univerzální unašeč), Bona
Diamantové brusivo (zrnitost P 80/120), Bona Scrad Pad, Bona
Cleaning Pad
Bezpečnost:
H319: Způsobuje vážné podráždění očí. Viz bezpečnostní list pro
více informací.
Trvanlivost:
2 roky od data výroby v originálním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava: teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C
během skladování a přepravy. Chraňte před mrazem.
Osvědčení o zpětném
odběru a využití odpadu
z obalů:
společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
Likvidace:
Nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v
souladu s místními předpisy.
Balení:
3 x 5 litrů
Báze:
pH:
Dávkování:
Nářadí k aplikaci:

Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listě.
Příprava
Zvláštní pokyny pro odstraňování nečistot z gumových podlah se vzorem:
Důrazně doporučujeme použít Bona NEB Nylon Brush kartáč, pro co nejefektivnější a
nejúčinnější odstranění nečistot z gumových podlah se vzorem. Použití Bona
Diamantového brusiva může poškodit gumový vzor. Bona NEB Nylon Brush kartáč musí
být připevněn k Bona PowerDrive NEB a Flexisand 1.9.
Čištění pro renovaci pomocí Bona Pure Colour
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Odstraňte suchou metodou volné nečistoty z podlahy (vysátím, zametením).
Místa, kde je možný výskyt nebezpečí proniknutí vlhkosti (poškozením povrchu,
chybějící spáry apod.) je třeba profesionálně opravit.
Smíchejte roztok dle úrovně znečištění (nepoužívejte koncentrát!)
Naneste roztok na povrch a důkladně a rovnoměrně ho rozetřete. Nechte
reagovat po dobu cca 20 minut.
Zbruste mokrý povrch pomocí Bona FlexiSand 1.9 s použitím unašeče Bona
Quattro v kombinaci s Bona Diamantovým brusivem (zrnitost P80). Podlaha
musí být broušena za mokra! Pokud je zapotřebí, přidejte více roztoku.
Setřete špinavou kapalinu pomocí Bona Power Scrubber (kartáčování zesiluje
účinnost čištění).
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7.
8.

Na závěr neutralizujte povrch pomocí Bona Power Scrubber a čisté vody před
další aplikací produktů.
Nechte podlahu řádně zaschnout. Optimální podmínky zpracování jsou 15-20°C
a 40-60% relativní vlhkosti. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují
dobu schnutí, zatímco nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zvyšují dobu
schnutí. Linoleum musí schnout min. 24 hodin před ošetřením Bona LinoPrime!
Pro urychlení procesu schnutí použijte vhodný ventilátor.

Čištění pro renovaci pomocí Bona Pure (transparentní)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Odstraňte suchou metodou volné nečistoty z podlahy (vysátím, zametením).
Místa, kde je možný výskyt nebezpečí proniknutí vlhkosti (poškozením povrchu,
chybějící spáry apod.) je třeba profesionálně opravit.
Smíchejte roztok dle úrovně znečištění (nepoužívejte koncentrát!)
Naneste roztok na povrch a důkladně a rovnoměrně ho rozetřete. Nechte
reagovat po dobu 20 minut.
Poté zbruste mokrý povrch pomocí Bona FlexiSand 1.9, s použitím unašeče
Bona Quattro v kombinaci s Bona Diamantovým brusivem (zrnitost 120).
Podlaha musí být broušena za mokra! Pokud je zapotřebí, přidejte více roztoku.
Setřete špinavou kapalinu pomocí Bona Power Scrubber (kartáčování zesiluje
účinnost čištění).
Na závěr neutralizujte povrch pomocí Bona Power Scrubber a čisté vody před
další aplikací produktů.
Nechte podlahu řádně zaschnout. Optimální podmínky zpracování jsou 15-20°C
a 40-60% relativní vlhkosti. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují
dobu schnutí, zatímco nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zvyšují dobu
schnutí. Linoleum musí schnout min. 24 hodin před ošetřením Bona LinoPrime!
Pro urychlení procesu schnutí použijte vhodný ventilátor.

Poznámky
•

•
•

•
•
•

Doporučujeme provést zkušební test na části podlahy s rozdílným poměrem
dávkování, aby bylo možné vyhodnotit, který poměr je nejúčinnější. Začněte s
poměrem dávkování 1:5.
Namíchaný poměr čističe s vodou musí vždy zohledňovat druh podlahy a míru
znečištění.
Linoleum musí být vždy testováno, aby čistič nenarušil barvu linolea. Zkušební
vzorek proveďte v nenápadné části, aby nedošlo k odbarvení pomocí čistících
prostředků a brusiv.
Odbarvená nebo flekatá plocha podlahy může být překryta aplikací barevného
nátěru Bona Pure Colour.
Bona Diamantové brusivo může být opláchnuto v případě, že je plně zaneseno
špínou. Prodlužuje se životnost brusiva.
Použijte Bona NEB Nylon Brush kartáč a Bona Power Drive NEB pro gumové
podlahy se vzorem.

Dodržování zásad bezpečnosti:
Poskytnuté informace jsou připraveny dle našich nejnovějších poznatků a neuplatňují nárok na reklamaci. Uživatel
je zodpovědný za ujištění, že produkt a doporučení jsou v souladu s určeným účelem, typem povrchu a současné
situaci, než bude produkt použit. Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Profesionální použití a zároveň i
úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. V případě pochybností, proveďte test přilnavosti. Předpokládá
se dodržení upozornění na obalech, etiketách produktu a dodržení informací a pracovního postupu v technickém
listu při použití a zpracování produktu, stejně jako povinné označení příslušných technických standardů a směrnic,
které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. Po zveřejnění těchto oznámení jsou veškeré předchozí
informace o produktu neplatné.
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