GESCHIKT VOOR
•

Verhoging van de slipvastheid van de vloer in gebieden die veel belopen worden onder natte
omstandigheden;

•

Specialistisch antislip en dieptereiniger;

•

Voor gebruik op keramiek, porselein, steen, graniet, beton en vele natuurlijke en harde vloer
bedekkingen;

•

Diepte reiniging en renovatie van natuurlijke harde vloeren;

•

Ideaal voor vloeren die met blote voeten belopen worden, rond het zwembad, spa's, douche en
kleedruimte gebieden;

•

Ideaal voor catering keukens met keramische en/of porseleinen vloeren;

•

Renovatie en herstel van oude vloertegels;

•

Verwijdert de meest hardnekkige vormen van vervuiling van het oppervlak;

•

Verwijdert roestvlekken;

•

Reiniger en stripper voor vinyl vloeren.

VOORDELEN
•

Bonamain onderhoudt het oppervlak zonder wrijving en beschadigingen aan de oppervlaktestructuur te
veroorzaken en behoud van het originele uiterlijk;

•

Kan de slipweerstand in natte conditie verbeteren op niveau van Britse en Europese normen;

•

Biedt effectieve meetbare slipvastheid om te voldoen aan de "zorgplicht criteria" voor keramische,
porseleinen en de meeste natuurlijke harde vloeren;

•

Te gebruiken met alle professionele reinigingsmachines;

•

Handmatig gebruiken met een vloerpad, microvezelmop, borstel;

•

Reiniger op waterbasis en volledig mengbaar met water;

•

Lichtjes geurend in gebruik er geen stank achterlatend;

•

Ideaal voor gebruik in de zwembadomgeving en de daarbij horende verkeersgebieden waar veel met
blote voeten gelopen wordt. Verbeterd het uiterlijk en de slipweerstand;

•

Kan worden gebruikt als periodieke grondige diepte reiniger en als licht onderhoudsmiddel.

GEBRUIKSAANWIJZING
Gebruik: Bonamain verdund met water van 1:1 tot 1:15.

Voor gebruik: Altijd eerst testen op een klein oppervlak om het gewenste resultaat te bereiken.
Niet geschikt voor zuur gevoelige oppervlakken en niet afgesloten/beschermde metalen.

Toepassing:

1.

Verdun met water Bonamain tussen 1:1 tot 1:15, afhankelijk van vervuiling en vereiste slipvastheid;

2.

Breng gelijkmatig aan op een droge vloer met een lage drukspray of sprinklerinstallatie (ideaal is een
watertank die is uitgerust met een vernevelaar);

3.

Borstel of wrijf product in het vloer oppervlak met behulp van een doekje of borsteltje, hetzij met de hand
of machinaal met bijvoorbeeld een schrobmachine;

4.

Laat product voor 5-15 minuten op de vloer, afhankelijk van vervuiling en vereiste slipvastheid, daarna de
vloer schrobben;

5.

Houd het oppervlak nat door lichtjes sproeien met water (dit maakt het mogelijk dat het vuil wordt
opgenomen in de reinigingsvloeistof);

6.

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

7.

Gebruik Bonamain Plus MRSA voor het dagelijks onderhoud, reiniger en antibacterie.
NB Vermijd dat de vervuiling die aan de oppervlakte omhoog komt in warmwaterbronnen en zwembaden
terecht komt.

Verbruik
met een 1 liter – Vloeren/wanden

bv. Porselein / keramische vloeren onverdund
+15m2 - 20m2

verdund 1:5

+-60m2

* Aantal liters per m2 is afhankelijk van de mate van vervuiling.

Voorzorgsmaatregelen
Niet aanbevolen op glans of gepolijst marmer en in het algemeen
op zuur gevoelige materialen zoals (leisteen).
Voordat een groot oppervlak wordt gereinigd eerst testen op een klein oppervlak om de uitwerking en resistentie
te bepalen. Dit om beschadigingen te voorkomen.

SAMENSTELLING
Butoxyethanol <20%
Ammoniumbifluoride diflouride> 1% - <10%

ETIKETTERING
Hazard Identificatie: Bijtend.

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: Groen / blauwe vloeistof.
Geur: Laag.
pH: 3.4 in (in container) - 6,5 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 volledig geschikt is voor het
doel.

