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BonaMaintenance 

Remover 
 
Popis produktu: 
 
Remover je tekutý odstra ňovač lešt ěnek na lakované parketové, d řevěné a laminátové 
podlahy. Remover odstra ňuje lešt ěnky: Freshen Up, Parkett Polish, Refresher, D509 
Polish a Laminat Polish. 
 
Vlastnosti: 
-   čistí 
-   odstraňuje zbytky leštěnky 
-   odstraňuje silné nečistoty a šlápoty 
 
TECHNICKÁ DATA 
 

Základ: Roztok syntetických mýdel, anionické tensidy 
Rozpoušt ědlo: Hlavně voda 
Hustota: 1,0 g/cm3 

Teplota p ři zpracování: Pokojová teplota, resp. teplota laku musí být během nanášení, 
resp. schnutí +15 – 25°C 

Spot řeba: Pro odstranění leštěnky Polish, příp. k základnímu čištění 1 l na 5 l 
vody 
Pro odstranění šlápot 1 víčko na 100 ml vody 

Označení: Nepodléhá povinnosti označení podle vyhlášky  
o nebezpečných látkách 

GIS kód: GG 10 
Třída ohrožení vody WGK: 1 (samozařazení) 
Vyhláška o ho řlavých 
kapalinách: 

Není požárně nebezpečný 

Číslo UBA: 01750014 
Kód odpadu: 20 01 30 
Osvědčení o zp ětném 
odb ěru a využití odpadu 
z obalů: 

Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134. 

Likvidace obal ů: Prostřednictvím DSD nebo Interseroh 
Skladování: Neskladovat trvale pod +5°C, chránit p řed mrazem, v létě 

skladovat v chladu (ne nad 30°C) 
Skladovatelnost: V neotevřených originálních obalech nejméně 2 roky od data 

výroby 
Forma dodání: 10 x 1 l a 3 x 5 l 

 
Dodržujte pokyny na našem bezpečnostním listě. 
 
Zpracování 
Remover je vhodný k odstraňování šlápot a k základnímu čištění. Remover můžete použít na 
všech lakovaných parketových a dřevěných podlahách (ve veřejných i bytových prostorách). 
Pro odstranění zbytků leštěnky Remover zřeďte podle doporučeného dávkování, nechte 
několik minut působit a poté podlahu setřete. Následně bezpodmínečně podlahu ještě 
jednou setřete čistou vodou.  
Pracujte opatrn ě, protože použijete-li p říliš mnoho vody, d řevo nabobtná! U velkých 
ploch se osvědčilo použití čisticích strojů s příslušnými čisticími pady. Následné opláchnutí 
čistou vodou je bezpodmínečně nutné, protože zbytky Removeru negativně ovlivňují 
nanášení následujících vrstev leštěnky.  Pro odstranění šlápot nechte Remover působit na 
šlápoty několik minut a poté střete šlápotu hadrem. Po provedení základního čištění můžete 
plochy opět ošetřit leštěnkou nebo přípravkem Freshen Up.  
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Prosím pozor: Stírejte jen mírn ě navlhko. P ůsobení p říliš velkého množství vody m ůže 
způsobit bobtnání d řeva! 
 
Čišt ění a údržba: Řiďte se samostatným návodem k údržb ě! 
 
Pro použití na exotických druzích d řeva se prosím obra ťte na aplika ční techniku Bona. 
 
Podrobn ější informace o výrobku naleznete v našem bezpe čnostním listu. 
 
 
 
Upozorn ění 
Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, 
které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na 
úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení 
zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických 
informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směrnicích a normách i pokynech 
pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů. 
Vydáním tohoto pokynu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu (stav 01.07.2008) 
Telefonní číslo servisu: 0180/4266 283 - D  
                                         800 100 103 - CZ  
 

 
Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,  
                  Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com 
 
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 

 
 

 

 


