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NAPONA Basisreiniger 
Art. nr. 2090 
 
 
Eigenschappen 
NAPONA oplosmiddelvrij is een bijzonder huid-
vriendelijke vloeibare zeep op basis van natuurlij-
ke grondstoffen. Als basisreiniger voor het ver-
wijderen van hardnekkig vuil en oude waslagen 
op hout- en kurkparket, linoleumvloeren, tegels, 
natuursteenvloeren enz. NAPONA is zeer goed 
biologisch afbreekbaar. 
 
Samenstelling 
Water, met kali verzeepte kokos- en sojavetzuren 
5-15%, lavandinolie (bevat linalool). 
 
Toepassing: 
1. Dosering 
De mengverhouding van NAPONA tot water en 
de inwerktijd zijn afhankelijk van de alkaligevoe-
ligheid van de ondergrond, de houtsoort, de vuil-
graad en de dikte van de waslaag. Als richtlijn 
wordt NAPONA 1:1 met water gebruikt. Voor 
alkaligevoelige ondergronden zoals bv. eiken- en 
kastanjehout (houtverkleuringen door hoog looi-
zuurgehalte!), linoleumvloeren enz. wordt 1 deel 
NAPONA met minstens 10 delen water verdund.   
 
2. Toepassing 
Het bereide mengsel wordt aangebracht met een 
doek, dweil of geschikte reinigingsmachine. 
Inwerktijd: ca. 5-20 min. (bij houtparket zo kort 
mogelijk). Tijdens de inwerktijd gedroogde plek-
ken opnieuw inzepen. De oppervlakken naarge-
lang de vuilgraad en de dikte van de waslaag 
grondig schuren of borstelen met een doek, bor-
stel of boenmachine (met groene pad). Voor het 
verwijderen van de zeepoplossing eerst op een 
klein oppervlak controleren of de vuil- of wasfilm 
opgelost is. Dit is merkbaar aan de hoge schuim-
vorming tijdens het schuren.  
Zodra de film opgelost is, de film-, vuil en zeep-
resten grondig verwijderen met zuiver water. 
Anders het inzepen herhalen. 
Belangrijk! Voorafgaande testen uitvoeren! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nabehandeling  
Vervolgens grondig nareinigen met helder water 
en afspoelen. De vloer echter niet volledig onder 
water zetten. Na een droogtijd van minstens 6-8 
uur bij kamertemperatuur (20 °C/50-55% relatie-
ve luchtvochtigheid - de houtvochtigheid moet 
dan lager zijn dan 14%) kan de vloer opnieuw 
worden nabehandeld met olie, was of lak. 
Absoluut voorafgaande testen uitvoeren! 
 
4. Reiniging van het materiaal 
Gereedschap zoals schuurpads, doeken, rollen, 
borstels enz. meteen na gebruik in onverdunde 
NAPONA leggen en enkele uren (bij voorkeur 's 
nachts) laten inwerken. Vervolgens grondig uit-
wassen en naspoelen met helder water. Sterk 
bevuild gereedschap minstens 24 uur in onver-
dunde NAPONA laten liggen.  
Niet gebruiken voor apparaten van aluminium of 
andere alkaligevoelige materialen. 
 
Rendement 
Bij een mengverhouding van 1:1 is 1 liter onver-
dund concentraat voldoende voor ca. 8-12 m² 
vloeroppervlak, bij een mengverhouding van 1:10 
voor ca. 40-60 m². 
  
Bewaring 
Koel, droog en goed afgesloten bewaren. Be-
schermen tegen vorst. 
 
Verpakking 
1 l / 5 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! 
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Het veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar op 
aanvraag! 
 
Recyclage  
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 volgens de Europese Afvalstof-
fenlijst:  20 01 30 
 
 
GISCODE: GG10 


