
BONISUR
ZWAK ALKALISH REINIGINGSMIDDEL 
VOOR VRACHTWAGENS

BONISUR wordt gebruikt voor het verwijderen van 
straatvuil en atmosferische aanslag van personen- en 
vrachtwagens, alsook van harde koetswerken. Speci-
aal ontwikkeld om toegepast te worden in hogedruk-
apparatuur om uitgeharde lakken veilig te reinigen. 
BONISUR heeft een groot reinigend en oplossend 
vemrogen. Bevat geen silikaten, natriumhydroxide 
of kaliumhydroxide, zodat geen witte strepen ach-
terblijven en zelfs na langdurig gebruik de glans van 
de lak nooit zal aantasten. Gelieve op te merken dat 
bij gebruik van BONISUR men altijd moet borstelen 
om een goed resultaat te bekomen. BONISUR heeft 
een andere reinigingskracht dan ene sterk alkalisch 
product zoals bv. MOBILOX en TRAFICAL. Eveneens 
geschikt voor toepassing op kunststoffen, rubber en 
de meeste metalen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voor gebruik in hogedrukapparatuur, stel de dosering 
zodanig af, dat er bij de sproeikop een 0,2 tot 2-pro-
centige oplossing van ons product wordt bereikt. Aan-
bevolen reinigingstemperatuur 20 tot 80°C, afhankelijk 
van de vervuilingsgraad van het te reinigen voorwerp 
en/of de buitentemperatuur. Na het opspuiten van de 
reinigingsoplossing goed afspoelen met proper water. 
Het beste resultaat wordt verkregen door het te rei-
nigen oppervlak te bewerken van onder naar boven. 
Bij hardnekkige vervuilingen is het aan te bevelen 
BONISUR onvermengd of verdund met water tot een 
10-procentige oplossing op het te reinigen vooertuig/
voorwerp te sproeien, borstelen en na inwerktijd van 
5-10 minuten met water onder hogedruk schoon te 
spuiten.

NL GEVAAR Veroorzaakt ernstig oogletsel. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming 
dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien 

mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bevat: Isotridecanol, geëthoxyleerd Ethyleendi-
aminetetraazijnzuur, 4Na.

 FR DANGER Provoque de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection 
des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin. Contient: Isotridécanol, éthoxylé éthylenediaminetétraacétate de tétrasodium.

DE GEFAHR Verursacht schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort 

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Enthält: Isotridecanol, Ethoxyliert Tetranatriumethylendiamintetraacetat
antigifcentrum - centre antipoison: +32 (0)70/245.245
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