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BIOFA 2085 / 2086

NAPLANA en NAPLANA +
Fase: waterachtig

SAMENSTELLING

BEWARING

Water, carnaubawas, vetzuur-alcoholester,
lavendelolie, bergamotolie (bevat limoenen)
2086 + microwas

Droog en koel bewaren. Sluit verpakkingen
hermetisch na gebruik. Een weinig neerslag
kan opgelost worden bij het oproeren.

EIGENSCHAPPEN

VERPAKKING

Zelfglanzende
oplossing,
behandelde
oppervlakken krijgen, zonder polieren, een
satijnaspect ( mat indien NAPLANA+). Het
oppervlak blijft microporeus, antistatisch en
beschermt tegen vuil. Een regelmatig
onderhoud verhoogt de levensduur van de
oorspronkelijke behandeling.
NAPLANA:
satijnachtig,
voor
parket,
plankenvloer
NAPLANA+: mat, antislip
Biologisch afbreekbaar à 99 % (test OECD).

1 L, 5 L, 20 L.

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN
Ook natuurlijke producten dienen buiten
het bereik van kinderen te worden
gehouden.

RECYCLAGE
TOEPASSINGSGEBIED
Als onderhoud in water of als behandeling.
Beschermt verniste, geoliede of geboende
oppervlakken voornamelijk hout, kurk en
linoleum. Breng een dunne laag aan op zeer
gladde oppervlakken.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde
resten naar het containerpark.
Recyclage: vloeibaar afval EAK 20 01 30

TOEPASSING
Goed schudden. Ontstof het oppervlak. Reinig
geoliede/ verniste oppervlakken met een
zeepsop (NACASA BIOFA 4010). Breng de
eerste keer een dunne laag aan aangelengd
1 : 1 met water aan de hand van een niet
pluizende doek of dweil. 4 weken wachten bij
oppervlakken die net behandeld zijn.
Bij fel belaste oppervlakken kan het
noodzakelijk zijn om een tweede laag aan te
brengen.
Voor het dagelijks onderhoud, gebruik 3 tot 5
doppen in 5 liter water. Gebruik geen doek met
microvezels.
De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld De
raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke
toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken
van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op
onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische
evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen
door een recente editie.
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