Restaurador para Parquet Bona
Ficha Técnica
O Restaurador para Parquet Bona é um revestimento de manutenção à base de
água, pronto para utilizar, para soalhos de madeira envernizados ou pintados.
Restabelece e dá nova vida à superfície, ao mesmo tempo que oferece uma
proteção continuada contra o desgaste.
•
•
•
•
•

Duradouro, reforçado com poliuretano
Aplicação fácil e segura
Secagem rápida
Contém cera natural
Disponível em versão brilho e mate

Datos técnicos
Agente de ligação:
Brilho:
Dissolução:
Tempo de secagem:
Ferramentas de
aplicação:
Cobertura:
Segurança:
Limpeza:
Validade:
Armazenamento/
transporte:
Descarte:
Tamanhos:

Acrilato/ Poliuretano
Brillo elevado e mate
Não dissolver
- Seco ao tacto: De 30 a 60 minutos
- Para cobrir: mínimo 2 horas
Recarga para mopa (Applicator Pad da Bona)
2
50 m /litro aprox.
O produto não é classificado como perigoso segundo a Diretiva
Europeia 1999/45/CE e posteriores emendas.
Limpe as ferramentas diretamente com água depois de as
utilizar. O material seco pode-se eliminar com acetona.
2 anos a partir da data de produção dentro da embalagem e
sem abrir
A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a
+25°C durante a armazenagem e o transporte.
A gestão dos resíduos e embalagens vazias deverá ser levado a
cabo segundo as normas.
1 litro

Preparação
Elimine a sujidade e a areia solta do soalho. Limpe bem o soalho com o Detergente
para Parquet Bona e deixe secar. Não utilize este produto sobre nenhum soalho que
tenha sido tratado com ceras ou óleos. Os resíduos de cera e óleo impedirão uma
aderência adequada ao soalho do Restaurador para Parquet Bona. Se não tiver a
certeza, faça uma pequena prova antes de o utilizar.
Agite bem a garrafa antes de o utilizar e aplique a uma temperatura ambiente normal,
entre 18 e 25°C.

Aplicação
1.

Deite uma linha larga e ondulada do Restaurador para Parquet Bona sobre uma
pequena seção do soalho.

2.

Estenda o produto sobre essa seção utilizando uma recarga de mopa (Applicator
Pad Bona).

3.

Complete essa seção polindo com a recarga de mopa (Applicator Pad Bona) na
direção da madeira.
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4.

Continue seção por seção até que todo o soalho tenha sido tratado.

Poderá andar sobre o soalho passado 2 horas, mas evite um trânsito elevado e não
volte a colocar o mobiliário nem os tapetes durante as 12 primeiras horas.

Manutenção
Limpe o soalho com o Detergente para Parquet Bona e com uma Recarga de limpeza
da Mopa (Cleaning Pad Bona). Quando o soalho começar a mostrar sinais de
deterioração e precise de uma renovação, limpe-o e aplique uma nova capa do
Restaurador para Parquet Bona. Para eliminar o restaurador existente utilize o
Removedor de Restaurador Bona.
Para mais informação sobre a manutenção e sobre produtos de manutenção visite
http://www.bona.com/es/Consumidores/Parquet/Mantenimiento/
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