
Bona Oil Soap é um produto de limpeza elaborado com óleo,  especialmente desenvolvido para 
a limpeza regular e  manutenção habitual de pavimentos de madeira oleados. Bona Oil Soap 
nutre a superfície e deixa uma película fina que pode ser polida para obter maior brilho.

• Especialmente desenvolvido para pavimentos de madeira oleados.
•    Limpa e acondiciona.
•    Concentrado económico.
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Esta ficha técnica substitui qualquer versão anterior

Ficha Técnica

Bona Oil Soap Bona 
Care

Base do produto: Óleo saponificado.
pH: 9-10 (diluído).
Diluição: 0,2 litros por cada 10 litros de água (2 %).
Segurança: Não classificado.
Validade: 3 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem 

abrir.
Armazenagem/
transporte: A temperatura não deve ser inferior a +5º C nem superior a +25º C 

durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de
resíduos: Os resíduos e as embalagens vazias devem ser  geridas  de acordo 

com as normas locais.
Tamanho do pack: 6 x 1 litro, 3 x 5 litros.

Dados Técnicos
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Elimine o pó ou a areia solta, com um aspirador, uma mopa ou outro método de limpeza em 
seco. Agite bem recipiente e dissolva 0,2 litros de Bona Oil Soap em 10 litros de água.

Preparação

Limpe na direção do veio utilizando uma esfregona, mopa ou similar bem escorridos. Nos pavi-
mentos muito sujos pode passar uma máquina de polir com um pad de nylon sobre a solução de 
sabão húmida. Utilize um pad vermelho sobre os pavimentos pigmentados e um pad verde sobre 
os pavimentos com óleo normal transparente. Elimine a sujidade dissolvida diretamente com uma 
mopa.

Quando a superfície secar, pode ser polida em seco para obter maior brilho. Os melhores resul-
tados conseguem-se utilizando uma máquina de polir (a 300 rpm) equipada com um pad Bona 
WoolPad.

Os pavimentos de madeira nunca se devem deixar húmidos, para não dizer molhados, durante 
um tempo  prolongado, dado que podem absorver a água e perder a sua forma ou desvane-
cer-se. Limpe sempre aplicando o método mais seco que for possível e nunca encharque o pavi-
mento com água ou solução de limpeza. Tenha um cuidado especial se o pavimento apresentar 
rachas abertas. Não deixe que nenhum líquido se filtre livremente pelas rachas abertas.

Aplicação


