GESCHIKT VOOR
•

Op waterbasis biologisch afbreekbare reiniger en antibacterie. Ideaal voor gebruik daar waar op blote
voeten wordt gelopen in natte vloergebieden, dat wil zeggen. zwembad, spa, douche-en kleedruimtes en
ook geschikt voor gebruik in keukens, scholen, rusthuizen, ziekenhuizen enz.;

•

Onverdund verwijdert hardnekkig ingebakken vuil van vloeren;

•

Kan worden gebruikt op de meeste harde oppervlak vloeren als een dagelijks onderhoud reiniger. Ideaal
voor Altro, vinyl, keramiek, porselein, steen, hars, beton, terracotta, gecoate vloeren en graniet
oppervlakken.

VOORDELEN
•

Specialist reiniger voor harde oppervlakken, voor dagelijks onderhoud van de vloer en wand,
geformuleerd om doeltreffend te zijn tegen (Gemeenschap verworven) MRSA en pathogene bacteriën
en virussen;

•

Een effectieve oplossing voor het reinigen van hoog risico gebieden zoals gezondheidclubs,
zwembaden, sporthallen, scholen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen etc om het risico van MRSAinfecties te verlagen;

•

Gebruik als een dagelijkse of wekelijkse diepte reiniger voor alle harde oppervlakken van vloeren en
muren;

•

Toepassing met spray of spons op de douche muren, om de tegels te herstellen in hun natuurlijke kleur
en verschijning en het verwijderen van cementsluier;

•

Kan onverdund worden toegepast voor diepte reiniging en 1:12 voor de dagelijkse reiniging en
antibacterie;

•

Kleur gecodeerd met milde geurstoffen voor tijdens het reinigingsproces;

•

Laat geen vuil achter na het spoelen of stankhinder. Het verminderd het potentieel voor verdere
bacteriële opbouw;

•

Gemakkelijk te gebruiken instructies, kan worden gebruikt met alle professionele reinigingsmachines.

GEBRUIKSAANWIJZING
Gebruik: Bonamain + Voor onderhoud verdund met water reinigen van 1:4 tot 1:10 en voor diepte reiniging
gebruik 1:4 of meer verdund met water.

Toepassing: Vloeren.

1.

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

2.

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

3.

Laat product intrekken voor ongeveer 5-10 minuten, afhankelijk van niveau van vervuiling en vervolg het
schrobben van de vloer;

4.

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

5.

Voor zwaar bevuilde vloeren het vuil verwijderen met een waterstofzuiger. Voor lichte reiniging dagelijks
moppen en afspoelen met schoon water direct naar de afvoerleidingen.

Toepassing: Wanden.

1.

Gebruik Bonamain Plus in een spray of verstuiver;

2.

Vul aan met water 1:1 - 1:5;

3.

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

4.

Spoel af met schoon water;

5.

Voor zwaar bevuilde muren onverdund gebruiken, voor zware kalk / calcium opbouw gebruik Bonaclean
NB Vermijd dat de vervuiling die aan de oppervlakte omhoog komt in warmwaterbronnen en zwembaden
terecht komt.

VERBRUIK
dekking met een l liter – Vloeren/wanden

Bv Porselein / keramische vloeren

verdund 1:1-12
+100m2

Muren

verdund 1:1 - 1:5 +-20m2

* Dekking tarieven zijn afhankelijk van de mate van vervuiling.

Voorzorgsmaatregelen
Niet aanbevolen voor niet afgesloten/beschermde metalen, hout en onbeschermde vloer oppervlakken.

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

SAMENSTELLING
Orthofosforzuur <10%
2-Aminoethanol> 5% - <10%
Butoxyethanol <20%

ETIKETTERING
Hazard Identificatie: Irritant.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor verdere informatie.

TECHNISCHE INFORMATIE
Uiterlijk: Licht kastanjebruine vloeistof.
Geur: Milde geurstoffen.
pH: Ongeveer 2:1 in (container) - + 6 pH 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.

