GESCHIKT VOOR
•

Reinigt en verwijdert vet, zeep, shampoo, aanslag, lichaamsvetten, schimmel, vloervegen, organische
aanslag en de algemene oppervlak vuil uit de gebieden die zijn verwaarloosd;

•

Ideaal voor gebruik op natuursteen, graniet, linoleum, vinyl, keramiek, porselein, terracotta, terrazzo,
gecoate vloeren en beton;

•

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

•

Geschikt voor douches, kleedkamers, keukens, scholen, verzorgingstehuizen etc. waar echte
professionele schoonmaak nodig is;

•

Bonadecon onverdund verwijdert hardnekkige ingebakken en zwaar vervuilde vlekken.

VOORDELEN
•

Hoog geconcentreerd, kan worden verdund naar gelang van het gebruik;

•

Effectieve reiniger voor handhaving van oppervlakken;

•

Reinigt zonder beschadiging van het oppervlak;

•

Voldoet aan de elementaire norm voor de reiniging van zuur gevoelige oppervlakken;

•

Kan worden verdund 1:50 voor gebruik met een reinigingsmachine voor grote oppervlakken.

GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassing: Vloeren.

Diepte reiniging: Bonadecon Verdund met water van 1:5 tot 1:50.
•

Toepassing voor diepte reiniging, gelijkmatig op een droge ondergrond laten intrekken voor een paar
minuten. Schrob het oppervlak met single-speed / disc reinigingsmachine;

•

Houd de oplossing nat met water, zodat het vuil wordt verwijderd en laat het product 5-10 minuten
intrekken;

•

Verwijder het vuil met een waterstofzuiger;

•

Spoel vervolgens met schoon water, voor een betere afwerking gebruik een lichte jet wash;

•

Voor het beste resultaat gebruik Bonamain Plus MRSA, reiniger en antibacterie, voor het dagelijks
onderhoud.

Onderhoud: Bonadecon Verdund met water van 1:10 tot 1: 50.
•

Gelijkmatig toepassen op een droog en schoon oppervlak met een lage snelheid vloer schrobmachine.
Verwijder het vuil met een waterstofzuiger en met schoon water afspoelen;

•

Toepassing voor een schrob-/zuigmachine een verdunning van 1:50 in de machine doen, bij vuile
vloeren nog een tweede keer met water spoelen om eventueel hardnekkig vuil te verwijderen.

VERBRUIK
dekking met een l liter – Vloeren alleen

Bijv. Keramiek / terrazzo / gecoate vloeren

verdund 1:5

+-60m2

Gladde vloer oppervlakken met batterijvoeding schrob-/zuigmachine verdund 1:50 zal betrekking
hebben op

circa
300m2

* Dekking tarieven zijn afhankelijk van de mate van vervuiling.

Voorzorgsmaatregelen
Niet aanbevolen op niet afgesloten/beschermde metalen of houten en laminaatvloeren.

Voor gebruik: Altijd eerst testen op een klein oppervlak om het gewenste resultaat te bereiken.

SAMENSTELLING
2-Aminoethanol <5%

Natriumhydroxide> 0,5% <2%

ETIKETTERING
Hazard Identificatie: Irritant.

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: Licht ondoorschijnende vloeistof.
Geur: Nihl.

pH: Ongeveer 10 in concentratie.

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.

