Bona
Sportive

Bona Sportive Cleaner
Teknisk datablad
Egenskaper
Bona Cleaner er et konsentrert, noe alkalisk rengjøringsmiddel særlig utviklet for
rengjøring av lakkerte tregulv i sports- og idrettshaller. Bona Sportive
Cleaner
er
velegnet for daglig rengjøring med mopp alternativt sammen
med en kombi skuremaskin. Særskilt velegnet for vannbaserte lakksystemer.

•
•
•
•

For lakkerte tre- og korkgulv
Effektiv, lavt-skummende formulering
Etterlater ingen produktrester
For daglig og periodisk renhold
Tekniske data

pH-verdi:

Konsentert: Ca 11

Densitet:

1.0 kg/dm3

Utblanding:

Normal rengjøring: 1 dl/10 liter vann
Veldig skitne gulv: 2 dl/10 liter vann

Sikkerhet:

Uklassifisert

Flammepunkt:

Ikke brannfarlig

Lagringstid:

Minimum 1 år fra produksjonsdato i
uåpnet originalforpakning

Lagring:

Lagres frostfritt

Forpakning:

3 x 5 liter (44 kartonger per pall)
10 x 1 liter (50 kartonger per pall)
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Forberedelser
Fjern støv og grus med støvsuger, saksemopp eller annen tørr rengjøringsmetode.

Påføring
Fortynn konsentratet i hht. anbefalingen og rengjø r gulvet med en mopp eller
skuremaskin med hvit eller lys pad. Husk at mye overflø dig vann kan skade gulvet. Ha
så lite vann som mulig på gulvet og påse at ikke større mengder vann trenger ned i
sprekker i bordgangene. Bytt vann med jevne mellomrom for å unngå striper på
gulvet.
Anbefalinger for kombi-skuremaskiner:
1. Fyll alltid tanken med vann før bruk.
2. Kjør maskinen alltid med og ikke på tvers av bordgangene.
3. Vannforbruket skal aldri overstige 1lit/100m2. Test ved å helle på 10 liter vann i
tanken og sjekk hvor mye væske som er igjen etter 100m². 9 liter skal være igjen i
tanken.
4. Alt vann skal suges opp. Påse at det maskinene ikke legger igjen vanndammer i
svanger.
5. Dersom det dannes dammer, må vannet fjernes innen 3 minutter.
6. Hold nalen ren og i god stand, bytt ut med jevne mellomrom når maskinen lager
dammer eller legger igjen for mye vann.
7. Ikke bruk aggressive skurepads, da disse kan ripe og slipe ned lakken. Mykere
pads = mindre slitasje.
Viktig informasjon
Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke
krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og
anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale
situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell
og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en
foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter
og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet.
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