
T E C H N I C K Ý   L I S T

Údržba

D 509 POLISH
Samoleštící pøípravek na vodní bázi pro bìžnou údržbu a 
ochranu laminátových a PVC povrchù, keramických obkladù a 
dlažby. Povrch ošetøený D 509 je odolný proti vodì a dostateènì 
impregnován.

OBLASTI   POUŽITÍ
Pro bìžnou údržbu laminátových a PVC podlah, keramických 
obkladù a dlažby.

Z P R A COV Á N Í

Podlahu peèlivì vyèistíme. Silné zneèištìní nebo staré zbytky 
vosku odstraníme pomocí prostøedku Parkett Polish Remover. 
Vyèistíme modrým èistícím padem Bona Cleaner Pad nebo 
béžovým aplikaèním padem Bona Applicator Pad. Postaèí 
jedna až dvì slabé vrstvy. Pøi zacházení s výrobkem dodržujte 
zásady hygieny práce. Základní èištìní je nutné jen tehdy, 
vykazuje-li podlaha silné, pevnì ulpívající neèistoty, které již 
nelze odstranit pouhým èištìním pøi údržbì. 

Základní èištìní se provádí ruènì nebo strojem pomocí našeho 
odstraòovaèe voskù Parkett Polish Remover. Prosím vyžádejte 
si náš podrobný návod k údržbì „Cenné rady“. Zpracovávejte 
pøi teplotì min. +15 °C. Pøi aplikaci se pokud možno vyhýbejte 
prùvanu a dopadu pøímého sluneèního svìtla do místnosti.

 

UPOZORNÌNÍ

Obsah plastové láhve pøed použitím dobøe protøepte. Leštìnku 
nevylévejte pøímo na laminátovou podlahu, ale navlhèete jím 
froté návlek mopu a aplikujte na podlahu ve slabé a souvislé 

2vrstvì (1 litr/80 m ). 

V žádném pøípadì se nesmí na laminátovou podlahu dostat 
vìtší množství tekutiny, která by mohla proniknout do spár a 
zpùsobit tak defekt nabobtnání laminátových prvkù. Totéž platí i 
u vlhkého èištìní pomocí prostøedku Parkett Polish Remover a u 
vlhkého stírání laminátové podlahy. Pøi èištìní je tøeba aplikovat 
jen tolik vlhkosti, kolik je bezpodmíneènì nutné. 

Vzniku louží je tøeba za všech okolností zabránit. Pøi odstraòo-
vání D 509 z laminátové podlahy pomocí pøípravku Parkett 
Polish Remover, musíme podlahu ihned vytøít do èista a do 
sucha.

TECHNICKÁ   DATA

Typ:  voskový výrobek na vodní bázi, bìlavá kapalina s pøísadou  
parfému.

Hodnota PH: cca 9,5.

Øedidlo: voda.

2Spotøeba:  1 l/80 m  v jedné vrstvì v koncentrovaném stavu.

Doba schnutí: 20 - 30 minut pøi 20°C / 60 % RH

Forma balení: Karton 10 x 1 l v plastových lahvích, uzávìry       
s dìtskou pojistkou.

Trvanlivost a skladování: 12 mìsícù od data výroby v 
pùvodním neotevøeném obalu. Chraòte pøed mrazem!

RIZIKOVÁ   OPATØENÍ

Riziko ohrožení zdraví: Výrobek není klasifikován jako látka 
zdraví nebezpeèná. Schválen SZÚ PRAHA pod è. CZŽP 12-
2998/97/b, Ex.: 37 0512 jako výrobek nepøedstavující zdravotní 
riziko pøi doporuèeném zpùsobu použití. Pøi práci dodržujte 
základní hygienická pravidla a vìtrejte.

Riziko ohrožení životního prostøedí: Výrobek není klasifiko-
ván jako látka ohrožující životní prostøedí.

Nebezpeèí požáru: Výrobek nepøedstavuje nebezpeèí požáru. 
Ve smyslu ÈSN 65 0201 nehoølavá kapalina.

Bezpeènostní upozornìní: 12 mìsícù od data výroby v 
pùvodním neotevøeném obalu. Chraòte pøed mrazem!
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Opatøení první pomoci: 
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D-509 POLISH
Tekutá leštìnka

Zamezte styku s kùží. Pøi styku kùži okamžitì      
omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
Zamezte styku s oèima. Pøi zasažení oèi okamžitì 
vypláchnìte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte 
lékaøskou pomoc.
 Pøi požití vypijte ihned nìkolik sklenic mléka nebo 
vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitì vyhledejte 
lékaøskou pomoc a ukažte tento obal nebo 
oznaèení.

Uchovávejte mimo dosah dìtí
Nevylévejte do kanalizace
Používejte gumové ochranné rukavice
V pøípadì požáru použijte vodní, pìnový nebo 
Co2 hasící práškový pøístroj.



EKOLOGICKÉ   INFORMACE:

Na základì dostupných informací a obecných kritérií není 
výrobek posuzován jako nebezpeèný pro životní prostøedí.

INFORMACE   O   ZNEŠKODÒOVÁNÍ:

Zpùsoby zneškodòování látky/pøípravku/ kontaminovaného 
obalu: 
Nespotøebované materiály nebo obaly (plastové nebo plechové 
obaly), zneškodnìte v souladu se zákonem o odpadech 
185/2001 Sb. jako nebezpeèný odpad v místech urèených pro 
sbìr nebezpeèných odpadù.

Katalogové èíslo
nebezpeèného 
odpadu

Opatøení  pøi  nechtìném  úniku  látky:
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Nakládání   s   obaly:

Identifikaèní znaèka
–   grafická znaèka podle ÈSN 77 0052-2 obr. 2
–   abecední kód PE-HD (Vysokohustotní lineární polyetylén)
–   èíselný kód 02
–   piktogram na etiketách: INTERSOH
     RECYCLING a Grüne punkt (Zelený bod).

Zpìtný  odbìr  a  využití  odpadu  z  obalù:

Spoleènost EKO-KOM, Osvìdèení è. EK-F-050 20 134.

Podrobnìjší informace o výrobku naleznete v našem 
Bezpeènostním listu.

Datum vystavení technického listu: 1. 5. 2007

BonaKemi AB
Murmansgatan 130
200 Malmö
SWEDEN

 Název odpadu

Odpadní lepidla a tìsnící materiály
obsahem organických rozpouštìdel nebo 
jiných nebezpeèných látek.

Obaly obsahující zbytky nebzpeèných 
látek nebo obaly tìmito látkami zneèištì-
né.

Zamezte styku s kùží a zejména s oèima.
Zamezit úniku látky do vod a kanalizace.
Zachytit do hadrù, pilin nebo jiných 
absorbentù a pøedat na øízenou skládku. 
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