Removedor de Ceras Bona
Ficha técnica
O Removedor de Ceras Bona utiliza-se para eliminar a acumulação de restaurador e
outros produtos de manutenção. Adequado para pavimentos resistentes à água, como
pavimentos de madeira envernizados, cerâmica, PVC e linóleo.
•
•
•

Eficaz e fácil de usar
Aquoso
Não contém cheiro

Dados técnicos
pH:
Rendimento:
Vida útil:
Acondicionamento:
Segurança:

Residuos:
Conteúdo:
Embalagem:

11,5 aprox.
70 m2/litro aprox.
3 anos a partir da data de produção no seu recipiente original
sem abrir
A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25
°C durante a armazenagem e o transporte.
Perigo. Provoca lesões oculares graves. Provoca irritação
cutânea. Leia a etiqueta antes de usar o produto. Mantenha fora
do alcance das crianças. Se precisa de conselho médico, tenha
à mão a embalagem ou a etiqueta. Utilize com luvas e óculos
de proteção. NO CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS:
Enxagúe-os cuidadosamente com água durante vários minutos.
Ligue imediatamente para um CENTRO DE INFORMAÇÃO
TOXICOLÓGICA ou para um médico. Ingredientes perigosos:
Isotridecanol, etoxilado, etanolamina.
Os resíduos e os recipientes vazios devem ser geridos de
acordo com as normas locais.
Tensioativos não iónicos >5 % e <10 %, conservante
(bencisotiazolinona), perfume
1 litro

Preparação
Elimine a sujidade e a areia solta do pavimento. Certifique-se de que o pavimento se
encontra em perfeito estado e de que as juntas do pavimento estão intactas. Não
deixe que o Removedor de Ceras se filtre nas rachas abertas do pavimento, visto que
se poderiam produzir manchas permanentes.
Dilua 1 litro de concentrado em 5 litros de água limpa num balde. Prepare um segundo
balde que contenha só água limpa.

Aplicação
1.

Aplique a solução de Removedor de Ceras sobre uma pequena secção do
pavimento e deixe que dissolva o restaurador durante 5 minutos
aproximadamente.

2.

Esfregue a secção humedecida com uma escova de cerdas ou com um esfregão.

3.

Elimine o material dissolvido com uma mopa humedecida num balde de água
limpa.

4.

Prossiga trabalhando secção por secção até que todo o pavimento tenha sido
tratado. Mude água com frequência.

5.

Uma vez eliminado o restaurador, enxague a superfície uma vez mais usando
água limpa.
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Nota: Use a água com moderação sobre os pavimentos de madeira. Devem ser
eliminados todos os restos de Removedor de Ceras Bona antes de aplicar camadas
novas de restauradores ou renovadores.
Para mais informação, visite bona.com/pt
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