Diepe Reiniging - Instructie

Professioneel
Onderhoud

Houten Terrasvloeren
Het Bona Deep Clean System biedt een effectieve en krachtige oplossing voor het
diep reinigen van houten terrasvloeren. De twee in tegengestelde richting draaiende
cilinderborstels van de Bona Power Scrubber reinigen samen met het
reinigingsmiddel Bona Deep Clean Solution diep en grondig, en verwijderen het
zwaarste vuil, oude olielagen en aangetast hout van de terrasvloer.





Krachtig en eenvoudig
Veilig voor de tuin
Verwijdert algen en oude olielagen
Ideaal reinigingssysteem vóór de applicatie van de terrasolie Bona Decking Oil
Technische gegevens

Aanbevolen reinigingsmiddel
Verdunning
Aanbevolen borstel

: Bona Deep Clean Solution
: 1:5 (2 liter Deep Clean Solution en 8 liter water)
: Oranje nylon

Zie productbladen voor verdere technische gegevens.
Toepassing
Voorafgaand aan het gebruik, lees de machinehandleiding en de veiligheidsinstructies!
De hieronder vermelde aanbevelingen zijn verstrekt in goed vertrouwen en gebaseerd
op onze huidige ervaringen met de machine, maar iedere vloer en/of situatie moet vóór
gebruik apart worden beoordeeld om er zeker van te zijn dat de vloer machinaal kan
worden gereinigd.
Reiniging:
1. Veeg de buitenvloer schoon met een bezem om los gruis te verwijderen.
2. Spoel de vloer schoon met water. Als de vloer te groot is, werk dan in gedeeltes.
3. Vul de helft van de bovenste tank met schoon, lauw water. Voeg Bona Deep Clean
Solution toe zoals aanbevolen (2 liter voor houten terrasvloeren) en voeg meer
water toe totdat de tank vol is.
4. Bevestig de oranje borstels aan de machine
5. Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, 220 Volt.
6. Zet de draaiknop op medium druk (medium pressure) – (de hendel moet in
verticale positie staan om de draaiknop te wijzigen).
7. Terwijl het reinigingsmiddel wordt aangebracht/verdeeld, verplaats de machine
naar voren in een rechte baan. De machine kan in elke richting worden gebruikt,
maar indien mogelijk volg zoveel mogelijk de richting van de houtnerf. De
afzuiging van de machine absoluut niet gebruiken, aangezien algen en ander
vuil de afzuigunit kunnen verstoppen.
8. Keer achterwaarts via hetzelfde pad terug naar de beginpositie.
9. Het reinigingsmiddel aanbrengen:
a. op licht vervuilde oppervlakken kunt u op de terugweg het verdelen
van het reinigingsmiddel overslaan.
b. op zwaar vervuilde oppervlakken blijf het reinigingsmiddel
verspreiden, zowel in de voorwaartse als de achterwaartse gang.
10. Ga verder met het reinigen in een nieuwe baan, totdat de gehele vloer is
schoongemaakt.
11. Spoel met water na om algen en achtergebleven vuil te verwijderen van de vloer.
12. Laat de vloer goed drogen vóór het aanbrengen van de terrasolie Bona Decking
Oil. Voor gedetailleerde instructies over het gebruik van Bona Decking Oil, zie het
betreffende technische productinformatieblad.
Let echter wel op dat als de machine draait met maximale druk, dat het van cruciaal
belang is dat de machine in beweging blijft en nooit gebruiken met droge borstels!
Gevaar voor beschadiging van de vloer!
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BELANGRIJK

*** voor succesvolle resulaten + langdurig gebruik van de machine ***



De Bona PowerScrubber is ontworpen om vloeistof op te nemen, geen vuil en
grind. De afzuiging niet gebruiken bij het reinigen van houten terrasvloeren
(buitenvloeren) aangezien dit de machine kan beschadigen



Alleen reinigen als de machine in beweging is – stilstaan op dezelfde plek met een
draaiende machine kan leiden tot schade aan de vloer!



Nooit draaien met droge borstels!



Na het reinigen met de machine zal het borstelhuis nat zijn en kan het nadruppelen.
Om dit te minimaliseren: stop met het afgeven van het reinigingsmiddel (terwijl u
met de machine in beweging blijft) circa 30 seconden voordat u de machine
compleet tot stilstand laat komen.



Als u tijdens het schoonmaken pauzeert, plaats dan de natte machine op een
ongevoelig oppervlak of plaats een waterdichte plaat onder de machine om
nadruppeling van het reinigingsmiddel te voorkomen, zodat de vloer niet
beschadigd kan raken.



Controleer regelmatig het waterpeil in de Solution tank. Als de machine een tikkend
geluid geeft, betekent dit dat er geen reinigingsmiddel meer is om de waterpomp te
voeden. Leeg de vuilwatertank en vul de Solution tank met nieuw verdund
reinigingsmiddel. De waterpomp niet droog gebruiken.


De machine na elk gebruiken legen en schoonmaken. Niet opbergen met vuil
water in de opneemtank of reinigingsmiddel in de Solution tank.
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