Ficha Técnica
BIOFA NAPLANA – Manutenção de
Soalhos e Mobiliário de madeira
Art. Nr. 2085
Características
Protege as superfícies oleadas, enceradas e
envernizadas, mobiliário, etc. da sujidade e
da abrasão mecânica. Feito à base de matérias-primas naturais para o cuidado e manutenção básica. Fornece óleo e cera ao soalho rejuvenescendo-o, recuperando desgaste, riscos e pequenos danos. Também é
apropriado para couro liso e outras superfícies. Fornece um acabamento com brilho
sedoso após uma rápida secagem sem
polimento. As superfícies tratadas são
recondicionadas, permeáveis ao vapor e
repelentes à sujidade. Use sempre com
moderação em pisos de pedra lisa. Mesmo
se usado por longos períodos de forma adequada não cria camadas de cera em excesso. A manutenção regular aumenta consideravelmente a durabilidade do piso. Este produto NAPLANA pode ser mecanicamente
polido após secagem.
Composição
Água, cera de carnaúba, éster de ácido gordo de álcool ácido, óleo de lavanda, óleo de
bergamota (contém limão).
Aplicação
Esperar, pelo menos, 4 semanas após o
acabamento inicial com óleo ou cera antes
de aplicar este produto de manutenção
NAPLANA 2085. Antes de aplicar o
NAPLANA, o soalho deve estar limpo e para
tal lava-se com água e são neutro, por
exemplo o detergente BIOFA NACASA
4010. - Aplicar alguns salpicos de produto
NAPLANA puro directamente no chão de
madeira ( aplicar em cerca de 1 m2) .
- Passar a mopa húmida e espremida em
cima dos salpicos que foram previamente
colocados no soalho e espalhar por toda a

área do soalho das divisões da casa. O
soalho é reavivado.
- O intervalo de manutenção depende do
tipo de stress a que o chão está sujeito. Em
condições normais, fazer a manutenção 1-2
vezes por ano. Em casos de stress, aplicar
mais vezes.
Atenção! Superfícies polidas apresentam
um risco de deslizamento! Executar testes
preliminares e, se necessário, criar superfícies de teste! Ter sempre as superfícies cuidadosamente limpas antes da aplicação de
NAPLANA e não usar em demasia, caso
contrário, podem-se formar estrias e há um
risco de deslizamento!
Limpeza das Ferramentas
Lavar com água e, se necessário, sabão.
Armazenamento
Armazenar em local fresco, a uma temperatura acima do ponto de congelamento e com
a embalagem bem fechada.
Embalagens
1 l / 5 l / 20 l recipientes de plástico.
Instruções de Segurança
Manter fora do alcance das crianças e não
despejar grandes quantidades nos esgotos.
Informações para Eliminação
Elimine grandes quantidades de acordo com
a regulação legal local aplicada.
Pequenas quantidades de produto podem
ser despejadas nos esgotos. Elimine recipientes vazios ou lavados de acordo com a
regulação legal local aplicada.
GISCODE: GE 10
Chave de resíduo segundo lista comunitária
de resíduos: 20 01 30
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