BonaMaintenance

D-509 POLISH
Popis produktu:
Samoleštící přípravek na vodní bázi pro běžnou údržbu a ochranu laminátových
a PVC povrchů, keramických obkladů a dlažby. Povrch ošetřený D-509 je odolný
proti vodě a dostatečně impregnován.

Vlastnosti:
• mnohostranné použití
• rychlé schnutí
• snadná aplikace
TECHNICKÁ DATA
Typ:
Hodnota pH:
Hustota:
Ředidlo:
Spotřeba:
Doba schnutí:
kód odpadu:
Osvědčení o zpětném odběru
a využití odpadu z obalů:
Forma balení:
Trvanlivost a doba
skladování:

Voskový výrobek na vodní bázi, bělavá kapalina s přísadou
parfému
cca. 9,5
3
1000 [kg/ m ]
Voda
2
1 l/80 m v jedné vrstvě v koncentrovaném stavu
20–30 minut při 20 °C/60 % RH
20 01 30
Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Karton 10 x 1 l v plastových lahvích, uzávěry s dětskou pojistkou.
12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. Chraňte
před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí! V létě skladujte v
chladu.

OBLASTI POUŽITÍ
Pro běžnou údržbu laminátových a PVC podlah, keramických obkladů a dlažby.
ZPRACOVÁNÍ
Podlahu pečlivě vyčistíme. Silné znečištění nebo staré zbytky vosku odstraníme pomocí
prostředku Parkett Polish Remover. Měkkým hadrem, bavlněným mopem nebo houbou
naneseme leštěnku D-509. Postačí jedna až dvě slabé vrstvy. Při zacházení s výrobkem
dodržujte zásady hygieny práce.
Základní čištění je nutné jen tehdy, vykazuje-li podlaha silné, pevně ulpívající nečistoty, které
již nelze odstranit pouhým čištěním při údržbě. Základní čištění se provádí ručně nebo
strojem pomocí našeho odstraňovače vosků Parkett Polish Remover.
Prosím vyžádejte si náš podrobný návod k údržbě „Cenné rady“.
Zpracovávejte při teplotě min. +15 °C. P ři aplikaci se pokud možno vyhýbejte průvanu
a dopadu přímého slunečního světla do místnosti.
Upozornění: Obsah plastové láhve před použitím dobře protřepte. Leštěnku nevylévejte
přímo na laminátovou podlahu, ale navlhčete jím froté návlek mopu a aplikujte na podlahu ve
slabé a souvislé vrstvě (1 litr/80 m2). V žádném případě se nesmí na laminátovou podlahu
dostat větší množství tekutiny, která by mohla proniknout do spár a způsobit tak defekt
nabobtnání laminátových prvků. Totéž platí i u vlhkého čištění pomocí prostředku Parkett
Polish Remover a u vlhkého stírání laminátové podlahy. Při čištění je třeba aplikovat jen tolik
vlhkosti, kolik je bezpodmínečně nutné. Vzniku louží je třeba za všech okolností zabránit.
Při odstraňování D-509 z laminátové podlahy pomocí přípravku Parkett Polish Remover,
musíme podlahu ihned vytřít do čista a do sucha.
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RIZIKOVÁ OPATŘENÍ
Riziko ohrožení zdraví:
Výrobek není klasifikován jako látka zdraví nebezpečná. Schválen SZÚ PRAHA pod č. CZŽP
12-2998/97/b, Ex.: 37 0512 jako výrobek nepředstavující zdravotní riziko při doporučeném
způsobu použití. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla a větrejte.
Riziko ohrožení životního prostředí:
Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí.
Nebezpečí požáru:
Výrobek nepředstavuje nebezpečí požáru. Ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina.
Bezpečnostní upozornění:
S2
Uchovávejte mimo dosah dětí
S 29 Nevylévejte do kanalizace
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice
Opatření první pomoci:
Zamezte styku s kůží. Při styku kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
Zamezte styku s očima. Při zasažení oči okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.)
a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Informace o zneškodňování:
Způsoby zneškodňování látky/přípravku/kontaminovaného obalu:
Nespotřebované materiály nebo obaly (plastové nebo plechové obaly), zneškodněte
v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. jako nebezpečný odpad v místech
určených pro sběr nebezpečných odpadů.
Opatření při nechtěném úniku látky:
Zamezte styku s kůží a zejména s očima. Zamezit úniku látky do vod a kanalizace.
Zachytit do hadrů, pilin nebo jiných absorbentů a předat na řízenou skládku.
Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.
Výrobce:

BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161
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