Bona Cleaner
Ficha técnica

Manutenção do soalho

Bona Cleaner é um agente de limpeza concentrado, ligeiramente
alcalino, especificamente concebido para a limpeza de soalhos de
madeira e soalhos de cortiça. Bona Cleaner pode ser usado para
limpeza regular com a mopa ou num programa de limpeza à base
de máquinas.
•
•
•

Especificamente concebido para soalhos de madeira e
soalhos de cortiça.
Não deixa o soalho com aparência baça.
Para limpeza diária e limpeza profunda.

Informações Técnicas

Valor do pH:

Concentrado: aprox. 11

Densidade:

1,0 kg /dm3

Diluição:

Limpeza normal: 1 dl/ 10 litros de água
Soalhos muito sujos: 2 dl / 10 litros de água

Segurança:

Sem classificação

Ponto de inflamação:

Não inflamável

Período de armazenamento: Até 2 anos a partir da data de fabrico em embalagem original
fechada
Armazenamento:

Armazenar em ambiente sem risco de geada

Tamanho da embalagem:

3 x 5 litros (44 caixas por palete)
10 x 1 litro (50 caixas por palete)

Preparação
Remover pó/areias etc. com um aspirador, mopa tesoura, ou outro método de limpeza a seco.

Aplicação

Diluir

o

concentrado conforme se recomenda e limpar com mopa ou auto-lavadora com uma almofada
branca ou castanha. O uso excessivo de água pode danificar o soalho. Manter no mínimo a
quantidade de água utilizada para limpar o soalho e ter cuidado com as fendas existentes no
soalho. Substituir a água de limpeza periodicamente para evitar estriamento.
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Auto lavadora

Recomendações para utilização da auto-lavadora
1. Antes de usar encher sempre o tanque com água limpa.
2. Utilizar a máquina ao longo das tábuas de parquet e nunca cruzando o soalho.
3. A perda de água da máquina não deve exceder 1 litro/100 m2. (p. ex. 5 x 20 m). No tanque
devem permanecer 9 litros de água.
4. A água deve ser removida de imediato, assegurar que não há acumulação de água nas
mudanças de direcção da máquina.
5. Se distribuir água com a máquina, remover a água dentro de 3 minutos.
6. Manter a banda de borracha limpa e em boas condições. Substituir anualmente ou quando
a máquina deixar poças de água ou demasiada água.
7. Não usar almofadas agressivas na superfície. Podem riscar a superfície e desgastá-la.
Quanto mais macia a almofada menor o desgaste.

Rev. Dezembro 2009
Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores

2

