Údržba
elastických
podlah

Bona Shield R
Technický list
Polyuretanová údržbová politura pro všechny elastické podlahy. Vyvinutá speciálně pro
renovované podlahy ošetřené lakem Bona Pure. Také je určena pro elastické podlahy
jako je linoleum a PVC.
•
•
•

Vysoká odolnost
Rychleschnoucí
Jednoduchá aplikace

Technická data
Báze:
Stupeň lesku:
Ředění:

Mat = Akrylát/Polyuretan, Lesk = Polyuretan
mat & lesk
neředit

1-2 hod při 20C/60% R.H. relativní vlhkosti
Mop s Bona Applicator Pad
30-50 m2/litr
neklasifikována
čistěte ve vodě s mýdlem. Zaschlý materiál lze odstranit pomocí
Bona Remove R nebo Bona PowerRemove R
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:
10 x 1 litr, 3 x 5 litrů
Doba schnutí:
Nářadí k aplikaci:
Spotřeba:
Bezpečnost:
Čištění nářadí:

Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listě.

Příprava
Očistěte povrch dle stupně znečištění pomocí Bona Clean R50. Pokud je potřeba
agresivnějšího (účinnějšího) čistícího prostředku, použijte Bona Remove R. Pamatujte,
že v nátěru zůstane jakákoliv nečistota, nebude-li řádně odstraněna.
Doporučujeme udělat test přilnavosti produktu, před jeho použitím, a to na nenápadném
místě (obzláště pokud není znám typ podlahy, který se má ošetřit). Voskované podlahy
a některé typy leštěnek a polišů mohou způsobit potíže s přilnavostí. V takovém případě
je nutné odstranění starého nátěru.
Aplikace

1.
2.
3.

Před použitím důkladně protřepejte nádobu.
Nalijte přípravek na podlahu a systematicky ošetřete celou plochu podlahy. Aplikujte
přípravek v tenké vrstvě.
V případě potřeby je možná aplikace druhé vrstvy přípravku po 1-2 hod.

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vyhněte se silné zátěži až do následujícího dne.
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Ošetření
Podlahu čistěte pravidelně pomocí Bona Clean R50 nebo Bona Clean R60. Dodržujte
příslušné technické listy a zvláštní pokyny pro údržbu a čištění.

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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