Bona Polish

Lattianhoito
o

Kiiltävä ja matta

Bona Polish on heti käyttövalmis, vesipohjainen lakattujen puulattioiden kiillotus- ja
suoja-aine, joka soveltuu sekä koteihin että kovemman kulutuksen kaupalliseen
käyttöön.
• Suunniteltu helppokäyttöiseksi ja hyvin tasoittuvaksi
• Polyuretaanivahviste parantaa kulutuskestoa
• Hyvä kulutuskesto ja kengänjälkien vastustuskyky
• Saatavana kiiltävänä ja mattana

Tekniset tiedot
Sideaine:

Akrylaatti / Polyuretaani

Laimennus:

Heti käyttövalmis, älä laimenna

Kuivumisaika:

Vähintään 1 tunti*

Työvälineet:

Bona mikrokuituinen levitysliina

Kulutus:

N. 50 m /litra per levityskerta

Puhdistus:

Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen. Kuivunut Polish
voidaan poistaa Bona Removerilla

Turvallisuus:

Säilytä lasten ulottumattomissa

Käyttöikä:

Polish Matta, 1 vuosi tuotantopäivämäärästä avaamattomassa
alkuperäispakkauksessa
Polish Kiiltävä, 2 vuotta tuotantopäivämäärästä avaamattomassa
alkuperäispakkauksessa

Varastointi:

Ei saa jäätyä

Pakkauskoko:

3 x 5 litraa (44 laatikkoa / lava)
10 x 1 litra (50 laatikkoa / lava)
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*normaaleissa olosuhteissa, 20C/60% R.H.

Esityöt
Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja pölytön. Älä käytä Polishia aiemmin
vahatuilla pinnoilla. Jos pinta on käsitelty eri valmistajan kiillokkeella, pinta on
tuntematon tai tehdaslakattu, tee pieni testiala sopivuuden varmistamiseksi. Ravista
astiaa huolellisesti ennen käyttöä.

Levitys
Levitä Polishia käsiteltävälle pinnalle tasaisesti käyttäen Bonan mikrokuituista
levitysliinaa. Emme suosittele narumopin, sienen, puuvillakankaan tai vastaavan
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käyttöä. Levitä tasainen kalvo, kulutus on noin 50 m /litra. Kuivuvan kalvon käsittely
saattaa aiheuttaa raitoja. Anna kuivua vähintään tunnin ajan ennen kävelyä.
Haluttaessa voidaan nyt levittää toinen kerros. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön
jälkeen
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Kaada
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Tasoita

Vinkkejä

Kun tasoitat Polishia, pidä moppilevy tasaisesti lattiaa vasten ja liiku seinästä seinään
yhdellä vedolla. Vältä moppilevyn nostamista, tämä saattaa aiheuttaa kuplimista, joka
näkyy epätasaisena pintana ja kiiltona.

Jos haluat tehdä mattapintaisesta lattiasta kiiltävän, tai päinvastoin, usein kaksi
levityskertaa on tarpeen. Noudata kuivumisaikasuositusta levityskertojen välissä.

Polishilla käsiteltyä lattiaa ei voi huoltolakata, lattia on hiottava puhtaalle puulle ennen
lakkausta.
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