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BIOFA 2090

NAPONA

Vloeibare zeep zonder oplosmiddelen, irriteert
de huid niet. Verwijdert olie en was. Is tevens
geschikt voor het reinigen van gereedschap
dat gebruikt werd voor producten van BIOFA
zonder oplosmiddelen.
99 % biologisch afbreekbaar

veroorzaakt dit een schuimvorming tijdens het
schuren. Bij sterk bevuilde vloeren of vloeren
waarvan de boenwas dient verwijderd te
worden, kan een woodboy met groene viltschijf
gebruikt worden.
Meermaals spoelen met water. Neutraliseer de
ondergrond met azijnwater. Na 6 tot 8 uur
droogtijd, kan een nieuwe olie- of waslaag
aangebracht worden. ( houtvochtigheid minder
dan 14%)
3. Schoonmaak van het materiaal
Het gereedschap zoals borstels, viltschijf,
doeken, … onderdompelen gedurende enkele
uren in NAPONA. Nadien goed spoelen. Niet
van toepassing voor materiaal in aliminium of
ander gevoelig aan alkaniciteit.

TOEPASSINGSGEBIED

VERBRUIK – RENDEMENT

Voor het verwijderen van vlekken op hout,
kurk, linoleum, steen, … en voor het
verwijderen van olie of was resten. Alkanisch
product, de te gebruiken verdunning en de
reactietijd is afhankelijk van de vervuiling van
de ondergrond en van de alkanische
weerstand. Een voorafgaandelijke test is
aangewezen. Het gereedschap onmiddellijk
schoonmaken met NAPONA verdunt 1/1,
nadien spoelen met helder water.

Verdunning 1 : 10 : ongeveer 40 tot 60 m²/L.
Verdunning 1 : 1 :
8 tot 12 m²/L.

Voor : BINNEN / Fase : WATERACHTIG

SAMENSTELLING
Water,
kokosen
soja-extracten,
potasiumhydroxide, lavendelolie (linalool)

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSING
1. Verdunning
Om de actietijd te verkorten mag het product
verdunt worden in verhouding 1/1 (opgelet
voor de alkanische reactie).
Voor ondergronden gevoelig voor alkaniciteit
(kastanjehout, eik, linoleum, …) NAPONA
verdunnen tot 1/10 met water.
2. Toepassing
Verdeel met een doek of dweil het product en
schuur indien nadien tijdens de actietijd die 5
tot 20 minuten bedraagt. Herhaal deze
behandeling indien de ondergrond opdroogt
tijdens dit tijdspannen.
Wanneer olie- en wasvlekken oplossen

BEWARING
Koel en vorstvrij.

VERPAKKING
1 L, 5 L, 20 L.

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

RECYCLAGE
Overschotten niet in de riolering gieten: laten
opdrogen. Opgedroogde overschotten kunnen
gemakkelijk gerecycleerd worden samen met
het huisvuil.
Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde
resten naar het containerpark.
Recyclage: vloeibaar afval EAK 2001

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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