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NAPLANA Verzorgende Emulsie Art. nr. 2085 
NAPLANA Verzorgende Emulsie Plus antislip Art. nr. 2086 
 
Eigenschappen  
Bestaat uit natuurlijke grondstoffen zoals carnau-
bawas en wordt gebruikt voor de basis- en on-
derhoudsverzorging van gelakte, geboende en 
geoliede vloeren, meubeloppervlakken enz. Be-
schermt tegen vuil en mechanische slijtage. Ook 
geschikt voor glad leer en andere oppervlakken. 
Geeft na een korte droogtijd een zijdeglanzend 
oppervlak zonder te polijsten. De behandelde 
oppervlakken zijn opgefrist, microporeus en 
vuilafstotend.  
NAPLANA Verzorgende Emulsie Plus antislip 
geeft het oppervlak bovendien een antislipeffect. 
Spaarzaam gebruiken op gladde stenen vloeren. 
Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur 
van de vloer aanzienlijk. NAPLANA kan na het 
drogen nog machinaal verder gepolijst worden. 
Opgelet: Bij langdurig gebruik op de juiste dose-
ring letten, anders ontstaat er een onaangename 
waslaag die moeilijk te verwijderen is. 
 
Samenstelling  
Water, carnaubawas, emulgator, lavandinolie 
(bevat linalool), bergamotolie (bevat limoneen). 
NAPLANA Plus antislip bevat tevens microwas. 
 
Toepassing  
Nieuw behandelde vloeren na minstens 4 weken 
eerst met NACASA Universele Reiniger 4010 
reinigen. Vervolgens NAPLANA dun en gelijkma-
tig aanbrengen (1 dop van de fles van 1 l of 20 ml 
op 1 l lauw water) met een pluisvrije, zachte doek 
of vloerwisser.  
De verdere behandelingsintervallen zijn afhanke-
lijk van het type gebruik van de ondergrond. Op 
glad leer en andere oppervlakken kan NAPLANA 
2085 ook meer geconcentreerd tot puur worden 
aangebracht.  
Opgelet! Op gepolijste oppervlakken is er uitglij-
gevaar! Voorafgaande tests uitvoeren en indien 
nodig met testoppervlakken werken! Vóór elke 
behandeling met NAPLANA de oppervlakken 
eerst grondig reinigen en NAPLANA niet overdo-
seren, anders vormen zich strepen en is er uit-
glijgevaar! 
 
 

 
Reiniging van het materiaal 
Onmiddellijk reinigen met water en eventueel met 
zeep. 
 
Bewaring  
Koel, vorstvrij en goed afgesloten bewaren. 
 
Verpakking 
0,5 l / 1 l aan de binnenkant gelakt blik en 1 l  5 l / 
20 l PE of PP verpakking. 
 
Veiligheidsinstructies: Buiten het bereik van 
kinderen houden. Bij contact met de ogen of huid 
grondig spoelen met water. Tijdens het aanbren-
gen en drogen voor een goede verluchting zor-
gen. Niet in de bodem, waterlopen of de riolering 
laten komen. Een typische geur van de natuurlij-
ke grondstoffen is mogelijk! 
Het veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar op 
aanvraag! 
 
Recyclage  
Het product indien mogelijk volledig opgebruiken. 
Vloeibare productresten en verpakkingen die niet 
geleegd en gereinigd zijn, moeten worden inge-
leverd op het inzamelpunt voor gebruikte ver-
ven/lakken of in overeenstemming met de loka-
le/nationale wettelijke voorschriften worden afge-
voerd. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte 
werkmaterialen kunnen na het drogen met het 
huishoudelijk afval worden afgevoerd. 
Alleen volledig geleegde en gereinigde verpak-
kingen mogen worden gerecycleerd.  
AVV-afvalcode: 20 01 30 
GISCODE: GE 10. 


