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Bona Polish Remover służy do usuwania past  i innych środków do konserwacji 

podłóg.  Nadaje się do użycia na podłogach wodoodpornych, takich jak lakierowane 

podłogi drewniane, płytki PVC i linoleum. 

 

 Efektywny i łatwy w użyciu 

 Nie zawiera rozpuszczalników 

 Bez nieprzyjemnego zapachu 

 

 
 

Wartość pH: ok.11,5 

Zużycie: ok. 70 m2/litr 

Okres przydatności 

do użycia: 

3 lata od daty produkcji w nieotwieranym, oryginalnym 

opakowaniu 

Magazynowanie/ 

transport: 

Temperatura nie może spaść poniżej +5oC lub przekroczyć 

+25⁰C podczas transportu i magazynowania. 

Bezpieczeństwo:  Niebezpieczny, może powodować poważne uszkodzenie 

oczu. Drażniący dla skóry. Przed użyciem przeczytać etykietę. 

Chronić przed dziećmi. Jeśli konieczna będzie pomoc lekarza, 

pokazać mu opakowanie lub etykietę  produktu. Podczas 

używania stosować rękawice i gogle ochronne. JEŚLI 

DOSTANIE SIĘ DO OCZU: dokładnie przemywać oczy przez 

kilka minut. Natychmiast skontaktować się z lekarzem bądź 
CENTRUM ZATRUĆ. Niebiezpieczne składniki: Isotridecanol, 

ethoxylated, 2-aminoethanol. 

Postępowanie z 

odpadami: 

Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone 

zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zawartość: > 5%, ale <10% niejonowych środków powierzchniowo 

czynnych, środek konserwujący (Benzisothiazolinone), 

perfumy 

Opakowania: Butelki 1 L 

 

 
 

Usunąć brud i piasek z podłogi. Upewnij się, podłoga jest w dobrym stanie i że 

uszczelnienie podłogi jest nienaruszona. Nie dopuścić Polish Remover do otwartych 

szczelin w podłodze, może to spowodować trwałe plamy w podłodze. 

 

Rozpuścić 1 litr koncentratu w 5 litrach czystej wody w wiadrze. Przygotować drugie 

wiadro tylko z czystą wodą. 

 

 
 

1. Aplikuj roztwór Polish Remover na małej części podłogi i pozwól mu rozpuścić 

pastę przez ok. 5 minut. 

2. Zetrzyj zwilżone części szczotką z twardym włosiem lub padem do szorowania. 

3. Wypłucz szczotkę lub mop z rozpuszczonego materiału w wiadrze z wodą. 

4. Kontynuuj, aż cała podłoga była wyczyszczona. Często wymieniaj wodę w wiadrze.  

5. Po usunięciu pasty z podłogi  przemyć całą powierzchnię jeszcze raz czystą wodą. 
Uwaga: Ograniczać użycie wody na drewnianych podłogach. Wszystkie ślady Bona 

Polish Remover należy usunąć przed nałożeniem nowej warstwy pasty lub innego 

środka konserwującego. 

Więcej informacji na stronie bona.com 
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