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Bona Soap er et renholdsmiddel laget av olje og spesielt utviklet for regelmessig 
rengjøring og vedlikehold av oljede tregulv. Bona såpe gir næring til overflaten og 
etterlater en tynn film som kan poleres for mer glans.

 Spesielt laget for oljeded tregulv
 Vasker og pleier
 Økonomisk konsehtrat

Produkt: 
pH-verdi:  
Fortynning:  
Sikkerhet 
Holdbarhet: 

Lagring/transport:  

Avfall: 

Forpakning: 

Forsåpede olje
9-10 (fortynnet)
0,2 liter til 10 liter vann (2%)
Uklassifisert
5 år, fra produksjonsdatoen, i uåpnet originalemballasje

Temperaturen må ikke falle under + 5 ° C eller overstige + 
25 ° C under lagring og transport.
Avfall og tomme beholdere skal håndteres i henhold til 
lokale forskrifter.
3 x 5 liter
12 x 1 liter

Fjern løst støv/grus etc ved hjelp av en støvsuger, saksemopp eller andre tørre 
rengjøringsmetoder. Rist beholderen godt og oppløs 0,2 liter Bona Soap i 10 liter vann.

Vask i treverkets lengderetning med en godt oppvridd klut, mopp eller lignende. På 
meget skitne gulv brukes poleringsmaskin med en pad av tilpasset hardhet. Bruk en 
rød pad på pigmenterte gulv og en grønn pad på gulv med vanlig, klar olje. Sug opp 
oppløst skitt med en mopp ellervannsuger direkte.

Når overflaten har tørket kan dent poleres for mer glans. Best resultat oppnås ved å 
bruke en poleringsmaskin (300 rpm) utstyrt med en Bona Ull Pad.

Tregulv bør aldri være fuktig, og slett ikke vått over en lengre periode fordi de kan 
absorbere vann og miste sin form eller bli misfarget. Alltid bruk en så tørr 
renholdsmetode som mulig og aldri legg ut dammer med vann eller 
rengjøringsmiddel. Ta spesielt hensyn hvis gulvet har åpne hull og sprekker. Unngå at 
væske siver ned i åpne hull og sprekker..
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