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Bona Remover je koncentrovaný odstraňovač leštěnek s vyváženým pH pro bezpečné použití na 
dřevěných podlahách. Kromě odstraňování polišů také účinně odstraňuje stopy po podrážkách bot. 
Mírně pěviný, má slabý zápach. Upravený pro dřevo, ale lze použít na většinu druhů voděodolných 
podlahovin, včetně dlažby, vinylových a linoleových podlah.

• Určen k odstranění starých polišů, leštěnek a nečistot na dřevu
• Účinný na Bona Poliše a Bona Leštěnky
• Koncentrovaný

TECHNICKÁ DATA

Hodnota pH:

Ředění:         
Nářadí pro aplikaci:
Trvanlivost:
Skladování/přeprava: 

Osvědčení o zpětném
odběru a využití 
odpadu z obalů: 
Likvidace:        
Balení:

koncentrát cca. 9

ředěný pracovní roztok cca. 8

1 litr na 1-5 litrů vody (17-50 % Bona Remover)

nylonové pady, talířová bruska, mop
nejméně 2 roky od data výroby, v původním neotevřeném obalu   
teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během 
skladování a přepravy.

společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
odpady a prázdné nádoby by měly být řešeny v souladu s místními 
předpisy. 
10 x 1 litr (50 krabic na paletě)

ÚDRŽBATechnický list

Bona Remover
ODSTRAŇOVAČ LEŠTĚNEK 

Koncentrovaný odstraňovač leštěnek na dřevěné podlahy

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA
Odstraňte volný prach/písek pomocí vysavače, nůžkového mopu nebo jiné suché metody čištění. 
Bona Remover lze použít v koncentrátu 1:1 - 1:5. Vyzkoušejte na malé nenápadné ploše, abyste určili 
požadovanou koncentraci produktu. Vrchní vrstva leštěnky by měla být výrazně měkčí a snadno 
odstranitelná po 5 minutách od nanesení odstraňovače.
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APLIKACE 

1. Naředěný produkt aplikujte na část podlahy pomocí mopu nebo rozprašovače. Přibližně 5 minut 
nechte roztok působit. 

2. Celý úsek podlahy vydrhněte talířovou bruskou se zeleným nebo červeným padem. 
3. Okamžitě odstraňte rozpuštěnou leštěnku pomocí vysavače nebo pomocí Bona Power Scrubber. 

Alternativně použijte mop a kyblík s čistou vodou. 
4. Možná bude nezbytné aplikovat znovu Bona Remover - v závislosti na tloušťce vrstvy poliše / 

leštěnky.
5. Když bude celá plocha podlahy takto ošetřena, vyčistěte ji ještě jednou pouze čistou vodou. Je 

důležité, aby byly před aplikací nové vrstvy údržbového poliše nebo leštěnky odstraněny veškeré 
zbytky prostředku Bona Remover.

Důležité: množství vody, aplikované na podlahu, musí být omezeno na minimum. Věnujte pozornost 
velkým spárám na podlaze, nedovolte vniknutí nadměrného množství čistícího roztoku do otevřených 
spár. 

Odstranění šmouh 

Nařeďte 20% koncentrát s vodou. Rozprašovačem nastříkejte zředěný roztok na znečištěné místo a 
nechte působit pár minut. Po několika minutách vydrhněte jemným padem (bílý nebo červený pad) a 
setřete.
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