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Bona Wax Oil Refresher

Rask og varig fornyelse av ditt hardvoksoljete tregulv.
Produktbeskrivelse:
Bona Wax Oil Refresher er et vedlikeholdsprodukt for Bona Hard Wax Oil, men
kan også brukes på Bona Craft Oil og andre hardvoksoljer for økt beskyttelse
mot vann, søl og slitasje. Bona Voks Olje er et konsentrat av naturlige oljer
og voks som inneholder mindre enn 2% løsningsmidler og som derfor ikke
forurenser det eksterne miljø.
Bruksområde
For periodisk oppfrisking av harvoksoljete og oljete tregulv mellom hovedvedlikehold.
Egenskaper
• Rask tørk og lett å påføre
• Lavt innhold av løsemidler og lite lukt
• Godkjent for bruk på barneleker og benkeplater, EN 71-3 kompatibel.
Produktegenskaper:
• Type produkt				
Emulgerte oljer og vokser
• Tørrstoffinnhold
Ca 70%
• Tørketid
Lett bruk:  ca 12 timer (20ºC/60% RF)
• Påføring					Stålsparkel eller Bona ullpad
• Rekkevne
Ca 50-80 m² /liter
• Utblanding					
Skal ikke utblandes, ferdig til bruk.
• Brannfare					Ingen
• Oppbevaring				Mellom 5-25ºC ved lagring og transport
• Sikkerhet
Uklassifisert
• Flammepunkt				Ikke brennbar
Bruk:
Gulvet støvsuges. Om nødvendig, må den tidligere oljet / hardvoks oljet overflaten rengjøres grundig med
Bona Såpe eller Bona Deep Clean System og lov til å tørke før du påfører Bona Wax Oil Refresher. La
produktet få romtemperatur og rist beholderen grundig før bruk. Minimumstemperaturen for bruk er 16°C.
Påføring:
1. Påfør Wax Oil Refresher tynt med en Bona WoolPad eller rustfritt stål sparkel.
2. Fjern overflødig Wax Oil Refresher med bomullskluter straks og la tørke min 12t. Noe lengre tørketid må
påregnes på eksotisk tre og ved lave temperaturer.

ADVARSEL: BONA WAX OIL REFRESHER INNEHOLDER
LINOLJE. RISIKO FOR SELVANTENNELSE. BRUKTE KLUTER OG FILLER
SKAL LEGGES I VANN ELLER I FORSEGLET METALLBEHOLDER

Rist beholderen omhyggelig. Påføres med en myk, lofri klut eller Bona Microfiber påføringspad. Fukt kluten
forsiktig før arbeidet påbegynnes og vri opp slik at kun en liten mengde restfuktighet gjenstår.
Legg refresheren ut med en pruteflaske i et 3-4 cm bredt bølget spor.

G U LV K O M PA G N I E T A / S T E K N I S K DA TA B L A D / B R U K E RV E I L E D N I N G

Vedlikehold:
Rengjør gulvet regelmessig med en tørr mopp og/eller en støvsuger. Ved behov, tørk av med en fuktig mopp
med Bona Såpe lagt til rengjøring vann. Bruk alltid tørr rengjøringsmetode metode hvis mulig. Påfør Bona
Wax Oil Refresher jevnlig for å sikre at porene i overflaten forblir mettet, og ikke i stand til å suge opp smuss
og fuktighet. Vedlikeholdsfrekvensen avhenger av graden av slitasje, og kan variere fra hvert tredje år i et
boligmiljø til et par ganger i året i en kommersiell setting.
Detaljerte vedlikeholdsinstrukser er tilgjengelig på www.bona.com
Helse og Miljø
Bona Wax Oil Refresher er ikke klassifisert som skadelig for helse eller miljø. Vanlige forsiktighetsregler ved
håndtering av kjemiske produkter bør imidlertid overholdes. For ytterligere informasjon se HMS datablad.
Forpakning
Flaske à 1 liter

Kartong à 12 flasker

Lagring:
Bona Wax Oil Refresher kan oppbevares minst 36 måneder i originalemballasjen ved 5°- 25°C. Oppbevares
kjølig og tørt, tåler ikke frost. Lukk pakningen omhyggelig etter bruk.
Avfall:
Leveres til godkjent mottak for spesialavfall.
Generell Informasjon:
Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye gjennomførte forsøk og
erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidsstedet eller
i det omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar
for feil som oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av
stedlige forhold utenfor vår kontroll.
Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tvilstilfeller
skal alltid prøvepåføring utføres.
Gulvkompagniet A/S forbeholder seg retten til endinger i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående
varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon
DATABLAD SKAL ALLTID GJENNOMLESES FØR BRUK AV PRODUKTET.
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