GESCHIKT VOOR
•

Het verwijderen van kalk / calcium aanslag van vloeren en muren, ideaal voor gebruik van natte vloer
gebieden, dwz. zwembad, kleedkamers, douches en toiletten;

•

Het verwijderen van ingebakken vervuiling en de meeste externe en interne besmetting van loop
verkeer;

•

De ontbinding van zeep en vet afvallen, bodyfats aan zwembaden, spa's en douche gebieden;

•

Voor gebruik op keramische tegels op de vloer en porselein vloeren en wandtegels;

•

Verwijdert metsel resten, cementsluier, algenaanslag, roest en krijt oppervlakken.

VOORDELEN
•

Verwijdert calcium deposito's en herstelt de oorspronkelijke oppervlaktestructuur en het uiterlijk van
vloertegels, zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke substraat;

•

Reukloos en gemakkelijk te gebruiken op vloeren en muren;

•

Gecombineerd ontkalken en wasmiddel voor alle zuurbestendige oppervlakken;

•

Volledig mengbaar met water;

•

Makkelijk te gebruiken met alle professionele reinigingsmachines en kan handmatig gebruikt worden met
een vloerbezem of mop;

•

Mag worden gebruikt als een periodiek diepte reiniger en als diepte reiniger voor licht onderhoud voor de
verwijdering van kalk / calcium.

GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassing: Gebruik onverdund voor diepte reiniging tot en met 1:5 voor een milde reiniging afhankelijk van het
type vuil wat moet worden verwijderd.

Voor gebruik: Test altijd eerst een kleine ruimte om het gewenste resultaat te bereiken.
Voor zuur gevoelige oppervlakken zoals email, zink, gepolijst en niet-gesloten marmer en decoratieve
afwerkingen is Bonaclean mogelijk niet geschikt (verwijs naar reiniger Bonadecon).

Toepassing: Vloeren.

1.

Voor de verwijdering van kalkaanslag / calcium opbouw, gebruik onverdund;

2.

Toepassen op een droge vloer, gelijkmatig verspreiden met behulp van een verstuiver of
sprinklerinstallatie (ideaal is een gieter uitgerust met een grote sproeikop);

3.

Breng het product aan op de vloer met behulp van een (microvezel)doekje of borsteltje hetzij met de
hand of met een reinigingsmachine;

4.

Laat Bonaclean op de oppervlakte 5-10 minuten intrekken, zodat het product in het vuil kan doordringen
blijven schrobben of continueer het reinigingsproces;

5.

Met schoon water grondig afspoelen en wegspoelen in de normale afvoer (voor zwembadvloeren het
afspoelwater opzuigen met een waterstofzuiger);

6.

Als sommige gebieden nog steeds vuil zijn, handeling herhalen tot het gewenste resultaat

7.

Voor betere resultaten de vloer power wassen, indien dat geschikt is voor de locatie;

8.

Om de vloer te onderhouden gebruik Bonamain Plus MRSA, reiniger en antibacterie, voor het dagelijks
onderhoud.

Toepassing: Wanden.

1.

Voor de verwijdering van kalkaanslag / calcium opbouw, gebruik onverdund;

2.

Gebruik Bonaclean in een spray of verstuiver;

3.

Spray of spons gelijkmatig op het wand oppervlak. Wrijf met een (vlies)doekje de tegels in. Lichtjes
schrobben op vervuilde plekken;

4.

Spoel grondig af met schoon water;

5.

Om de muur te onderhouden gebruik Bonamain Plus MRSA, reiniger en bacteriënbestrijder, voor het
dagelijks onderhoud.

VERBRUIK
dekking met een l liter – Vloeren/wanden

Bv Porselein / keramische vloeren

onverdund
+15m2 - 20m2

verdund 1:5

* Dekking tarieven zijn afhankelijk van de mate van vervuiling.

+-60m2

Voorzorgsmaatregelen
Niet aanbevolen op glans of gepolijst marmer en in het algemeen
op zuur gevoelige materialen zoals donker leisteen.
Voor het schoonmaken van alle oppervlakken, test eerst een kleine ruimte.

SAMENSTELLING
Salpeterzuur minder dan < 5%

ETIKETTERING
Hazard Identificatie: Geen.

R-zinnen: Niet ingedeeld.

S-zinnen: Achter slot en buiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk spoelen met
veel water. Als de irritatie aanhoudt deskundig medisch advies inwinnen. Niet mengen met andere chemicaliën.
Draag geschikte beschermende kleding.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor verdere informatie.

TECHNISCHE INFORMATIE
Uiterlijk: Helder.
Geur: Laag.
pH: 2.1 in (in container) – pH + 4 bij toepassing.

Dichtheid: 5ltr containers.
Oplosbaarheid: Mengbaar met water.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.

AANVULLENDE INFORMATIE
De bovenstaande informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis van het product op het moment
van publicatie. Het is te goeder trouw, geen garantie is geïmpliceerd met betrekking tot de kwaliteit of de
specificaties van het product. De gebruiker moet zichzelf overtuigen dat het product is volledig geschikt voor het
doel.

