BONA POWERREMOVE R
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona PowerRemove R er et meget aggressivt
rengøringsmiddel til fjernelse af polishlag samt
grundrengøring af linoleum, pvc, vinyl, gummi. LVT og PU
gulve. Anvendes på ekstremt snavsede arealer.
Bona PowerRemove R indgår i Bona Elastic System og
anvendes før viderebehandling med Bona Pure
overfladeprodukter.

Forberedelse

• Opløser hurtigt indgroet snavs og andre overflade‐
behandlinger.
• Let skummende
• Lav risiko for misfarvninger

Grundrengøring før renovering med Bona Pure Colour/Bona Pure
1. Støvsug gulvet for støv og løst snavs.
2. Kontroller at gulvfladen er tæt så der ikke kan trænge vand ind
under belægningen. Reparer eventuelle skader.
3. Gulvets tilstand og slitage bestemmer hvilken opløsninger der
skal anvendes. 1:1 – 1:5 Bona PowerRemove R må ikke
anvendes koncentreret.
4. Fordel opløsningen over hele fladen. Lad virke i min. 20
minutter.
5. Slib det våde gulv med FlexiSand 1,9 og Quadro skive monteret
med Diamond Disc K80 ved indfarvning med Bona Pure Colour
og K120 ved direkte behandling med Bona Pure. Det er vigtigt
at gulvet er vådt under hele slibeprocessen. Udlæg mere af
opløsningen efter behov.
6. Anvend vådstøvsuger til opsugning af den snavsede væske.
7. Vask gulvet med Bona PowerScrubber med hvide børster og
rent vand for at neutralisere gulvet. Afslut altid med at tørre
gulvet over med Bona Cleaning Pad og rent vand. Dette sikrer
at al forurening er fjernet.
8. Omgivelserne og rummets luftfugtighed afgør tørretiden.
(Høj temperatur og lav luftfugtighed giver kortere tørretid)

Tekniske data
PH værdi:

Koncentrat 8,8

Blandingsforhold:

Brugsopløsning 1:1 – 1:5

Malkode:

0‐3

Værktøj:

Bona PowerScrubber (hvide og røde
børster).
Bona Flexisand 1,9 m Quadro eller
standardskive.
Bona Diamond Disc K80/K120
Bona Scrad Pad, Moppe og Bona
Cleaning Pad.

Holdbarhed:

Mindst 2 år fra produktionsdato i
uåbnet emballage.

Opbevaring:

Frostfrit, ikke under +5°C

Emballering:

3 x 5 ltr.

Grundrengøring af gummigulve med pastiller
Anvend Bona FlexiSand 1,9 med NEB system og grundrengørings‐
børste. Dette sikrer effektiv rensning af gulvet.
Øvrige elastiske/bløde gulve anvend Bona Diamond Disc K80/K120.
Alternativt sort skurepad.

Linoleumsgulve skal altid tørre min. 24 timer før behandling med
Bona LinoPrime. Anvend evt. ventilator under tørreprocessen.
For at fastslå den nødvendige koncentration skal der udføres test
på et mindre afgrænset område. Start altid med opløsning 1:5.
For at undgå misfarvninger og slibemærker på linoleumsgulve skal
der udføres test for at afgøre opløsning og slibemetode. Opstår der
misfarvninger kan dette afhjælpes med Bona Pure Colour. Afslut
altid med Bona Pure.
Diamond Discs kan rengøres under processen. Hermed forlænges
materialets levetid.
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