Bona Deep Clean W
Technický list
Bona DeepClean W je koncentrovaný čistič pro důkladné a hloubkové
čištění lakovaných a olejovaných dřevěných podlah. Unikátní složení
čističe odstraňuje stopy po podrážkách bot a nečistoty bez rizika
poškození dřeva. Určen pro čisticí stroje, zejména Bona PowerScubber.
•
•
•

Výkonný čistič, vrací podlaze původní vzhled
Snížená hodnota pH zabraňuje zbarvení
Vhodný pro Bona PowerScrubber

Technická data
Báze produktu:

povrchově aktivní roztok

Hodnota pH:

koncentrát přibližně 9

Ředění:

pro lakované podlahy: 1 litr čističe na 9 litrů vody
pro olejované podlahy: 1 litr čističe na 19 litrů vody

Nářadí pro aplikaci:

Bona PowerScruber (bílé nebo červené kartáče),
pady, mikrovláknové pady apod.

Bezpečnost:

neklasifikován, více informací v bezpečnostním listu

Trvanlivost:

2 roky od data výroby, v neotevřeném původním
obalu

Skladování/transport:

teplota nesmí během skladování a přepravy
klesnout pod +5°C nebo překročit +25°C. Chraňte
před mrazem.

Osvědčení o zpětném
odběru a využití odpadu
z obalů:

společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F
050 20 134.

Likvidace:

S odpady a prázdnými obaly se musí zacházet v
souladu s místními předpisy.

Balení:

6 x 1 litr, 3 x 5 litrů

Příprava
Odstraňte volné nečistoty vysáváním nebo pomocí mopu či jiné metody suchého čištění.
Nařeďte Bona DeepClean W vodou.
Poměr ředění:
Lakované podlahy: 1 díl Bona DeepClean W na 9 dílů vody (10%)
Olejované podlahy: 1 díl Bona DeepClean W na 19 dílů vody (5%)
Pokyny
Čištěník čištění:
Nastavte čisticí stroj a jeho provozní postup dle pokynů výrobce. Jestliže používáte Bona
PowerScrubber, nastavte střední tlak stroje a dbejte na správný postup k jeho použití.
Zamezte nahromadění roztoku či kaluží na dřevěné podlaze. Přebytečné tekutiny ihned
setřete.
Běžně stačí jeden až dva tahy čisticím strojem pro důkladné vyčištění podlahy. Pro silně
znečištěné plochy bude možná zapotřebí více tahů čisticím strojem, aby se důkladně
odstranila usazená nečistota do hloubky. Doporučujeme taktéž nanést malé množství
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produktu na část podlahy a nechat pár minut působit předtím, než bude podlaha
vyčištěna.
Důležité: po důkladném hloubkovém vyčištění naolejované podlahy je nutné vždy
aplikovat údržbový olej.

Upozornění
Poskytnuté informace jsou připraveny dle našich nejnovějších poznatků a neuplatňují nárok na reklamaci. Uživatel
je zodpovědný za ujištění, že produkt a doporučení jsou v souladu s určeným účelem, typem povrchu a současné
situaci, než bude produkt použit. Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Profesionální použití a zároveň i
úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. V případě pochybností, proveďte test přilnavosti. Předpokládá
se dodržení upozornění na obalech, etiketách produktu a dodržení informací a pracovního postupu v technickém
listu při použití a zpracování produktu, stejně jako prostudování informací v bezpečnostním listu produktu.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.
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