
Fleksibelt
System Bona Remove R 

Uflojtl ebubcmbe

SfohkÓsjohtnjeefm vuwjlmfu gps ă gkfsof qpmjti, tnvtt ph ph sftufs fuufs hbnnfm tăqf
gsb fmbtujtlf hvmwcfmfhh tpn QWD, Mjopmfvn, MWU fmmfs Fmbtupnfs/ Efu fs fhofu gps ă
gkfsof qpmfsjoh ph gpsvsfotojohfs căef tpn fo efm bw fu wfemjlfipmetqsphsbn ph gÓs
cfiboemjoh nfe fu Cpob Qvsf cfmfhh/

• For fjerning av gammel overflatebehandling og forurensninger
• Redusert pH forhindrer alkalisk farging
• Fritt for faresymboler

Type produkt: 
pH-verdi: 
Fortynning: 
Verktøy: 

Sikkerhet: 

Holdbarhet: 
Lagring/Transport: 

Avfall: 

Forpakning: 

Fettløsende vaskemiddel
ca. 9,3 (konsentrert)
1: 1 - 1: 5, deler konsentrat/vann
Bona Power Scrubber (hvite eller røde børster), Bona FlexiSand 
1.9 med Quattro Disc eller standard føringskive, Bona 
diamantrondeller P 80/120, Bona Scrad Pad, Mopp.
Uklassifisert, se sikkerhetsdatablad for mer informasjon.
2 år fra produksjonsdato, i uåpnet originalbeholder
Temperaturen må ikke falle under + 5 ° C eller overstige + 25 ° C 
under lagring og transport.
Avfall og tomme kanner skal håndteres i henhold til lokale 
bestemmelser
3x5 liter

NB! Spesiell merknad for stripping av gummi gulv med knotter
Vi anbefaler på det sterkeste bruk av Bona RS børste for gummigulv for effektiv 
fjerning av forurensninger og smuss fra gummi gulv med knotter. Bruk av Bona 
diamantslipemidler kan skade knottene. Bona RS børste for gummigulv må monteres 
på en PowerDrive NEB og Flexisand 1.9.

Rengjøring for renovering med Bona Pure Color

1. Fjern løst smuss fra gulvet ved støvsuging, feiing etc.
2. Områder hvor det er fare for at fuktighet kan trenge inn (for eksempel skader, 

manglende ledd osv.) Må repareres fagmessig.
3. Bland oppløsningen i henhold til mengden av forurensninger (ikke bruk 

konsentrert!)
4. Legg ut blandingen grundig og jevnt over overflaten og la den virke i ca. 20 

minutter.
5. Slip den våte overflaten med Bona FlexiSand 1.9 ved hjelp av en Bona Quattro 

Disc i kombinasjon med Bona Diamond diamantskiver, P 80. Pass på at gulvet 
forblir vått under slipeprosessen! Om nødvendig, legg ut noe mer av 
rengjøringsløsningen.

6. Fjern snarest mulig slam og rester etter behandling med Bona PowerScrubber 
(skrubbingen fra børstene øker effektiviteten av rengjøring).

7. Til slutt, nøytraliser overflaten med Bona PowerScrubber og rent vann.
8. La gulvet tørke fullstendig. Husk på at klimaet kan forlenge tørketiden (for 

eksempel høy luftfuktighet). Linoleumsgulv må tørke minimum 24 timer før 
behandling med Bona LinoPrime! Vifter kan fremskynde tørkeprosessen. 
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Fleksibelt
System Bona Remove R 

Teknisk datablad

Rengjøring før behandling med Bona Pure (transparent)

1. Fjern løst smuss fra gulvet ved støvsuging, feiing etc.
2. Områder hvor det er fare for at fuktighet kan trenge inn (for eksempel skader,

manglende ledd osv.) Må repareres fagmessig.
3. Bland oppløsningen i henhold til mengden av forurensninger (ikke bruk

konsentrert!)
4. Legg ut blandingen grundig og jevnt over overflaten og la den virke i ca. 20

minutter.
5. Slip den våte overflaten med Bona FlexiSand 1.9 ved hjelp av en Bona Quattro

Disc i kombinasjon med Bona Diamond Abrasives, P 120. Pass på at gulvet
forblir vått under slipeprosessen! Om nødvendig, legg ut noe mer av
rengjøringsløsningen.

6. Fjern slam og rester etter behandling med Bona PowerScrubber (skrubbingen av
børstene øker effektiviteten av rengjøring).

7. Til slutt, nøytraliser overflaten med Bona PowerScrubber og rent vann.
8. La gulvet tørke fullstendig. Husk på at klimaet kan forlenge tørketiden (for

eksempel høy luftfuktighet). Linoleumsgulv må tørke minimum 24 timer før
behandling med Bona LinoPrime! Vifter kan fremskynde tørkeprosessen.

Renhold og rens (Fjerning av gammel overflatebehandling)

1. Fjern løst smuss fra gulvet ved støvsuging, feiing etc.
2. Områder hvor det er fare for at fuktighet kan trenge inn (for eksempel skader,

manglende ledd osv.) Må repareres fagmessig.
3. Bland oppløsningen i henhold til mengden av forurensninger (ikke bruk

konsentrert!)
4. Legg ut blandingen grundig og jevnt over overflaten og la den virke i ca. 20

minutter.
5. Skrubb gulvet med en Bona Flexisand påsatt føringskive og rød/blå pad.
6. Fjern slam etter skuringen med Bona PowerScrubber påsatt hvite børster og

rent vann.
7. La gulvet tørke fullstendig før behandling med ny overfaltebehandling som f.eks.

Bona Clean R60. (Se egen bruksanvisning i teknisk datablad)

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. 
Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, 
treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og 
dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt 
å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før bruk av produktet. 
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