Bona Deep Clean Solution

Professioneel
Onderhoud

Technisch merkblad
Bona Deep Clean Solution is een geconcentreerde reiniger voor een grondige, diepe
reiniging van gelakte en geoliede houten vloeren. De unieke formule zorgt voor een
optimale, efficiënte reiniging en verwijdert hardnekkige strepen zonder risico dat er
vlekken op het hout achterblijven. Gebruik het om doffe houten vloeren te revitaliseren
of om het houten oppervlak te herstellen en te ontvetten alvorens onderhoudspolish of
olie aan te brengen. Probeer het en ervaar een nieuw niveau van schoonmaken!





Doffe, vieze vloeren worden hierdoor weer opgeknapt
Voor het oplossen van diepingesleten vuil en hardnekkige vlekken
Veilig en uiterst effectief
Voor gebruik met de Bona PowerScrubber
Technische gegevens

pH-waarde
Verdunnen
Veiligheid
Houdbaarheid
Verpakking

: geconcentreerd: circa 12,5, oplossing: circa 11
: voor gelakte vloeren: 1 liter op 9 liter water
voor geoliede vloeren: 0,5 liter op 9,5 liter water
: irriterend, zie veiligheidsblad voor meer informatie
: tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele
verpakking, vorstvrij bewaren
: 3 x 5 liter (44 dozen per pallet)

Voorbereiding
Stofzuigen om vuil/zand etc. te verwijderen. Bona Deep Clean Solution verdunnen met
water (voor de juiste mengverhouding type afwerklaag, zie “Technische gegevens”).
Bona Deep Clean Solution kan handmatig worden gebruikt of met een schrobmachine –
het product is speciaal gemaakt voor de schrobzuigmachine Bona PowerScrubber.
Voor gebruik met andere schrobmachines, zie de handleiding van de specifieke
leverancier.
Het reinigen van een geoliede vloer - onderhoudsolie
Na het reinigen met Bona Deep Clean Solution van een geoliede vloer, is het
noodzakelijk een nieuwe laag onderhoudsolie aan te brengen.
Gebruiksaanwijzing
Reinigen met de Bona PowerScrubber
1. Vul de bovenste tank voor 2/3 met schoon, lauw water. Voeg Bona Deep Clean
Solution toe zoals voorgeschreven (1 liter voor gelakte vloeren of 0,5 liter voor
geoliede vloeren) en voeg meer water toe totdat de tank vol is.
2. Zet de draaiknop op medium druk (medium pressure) en loop met de machine naar
voren in een rechte baan. Verdeel het reinigingsmiddel in deze voorwaartse gang.
3. Keer achterwaarts via hetzelfde pad terug naar de beginpositie
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.
4. Kijk uit dat er geen plassen achterblijven op de vloer (spatjes of waar de machine
het reinigingsmiddel niet goed heeft opgenomen). Direct met een mop weghalen.
Bij zwembaden: kijk uit dat het reinigingsmiddel niet in het zwembad komt!
5. Ga verder met het reinigen in een nieuwe baan, totdat de gehele vloer is
schoongemaakt.
Semi-handmatig reinigen met een boenmachine
1. Breng verdunde Bona Deep Clean Solution aan op een klein gedeelte van de vloer
en laat dit 3 minuten intrekken om het vuil op te lossen. Wees matig met het
aanbrengen als of waar de vloer open gaten heeft!
2. Schrob het natte gedeelte met een boenmachine op standaard snelheid.
a. op gelakte vloeren: gebruik een rode pad
b. op geoliede vloeren: gebruik een bruine pad
c. de pad zo mild mogelijk gebruiken, indien nodig de druk geleidelijk verhogen
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Het opgeloste vuil direct met een mop wegvegen: de mop nat maken in een emmer
met schoon water – het water regelmatig verschonen (anders wordt het vuil weer
verdeeld over de vloer).
Behandel de vloer deel voor deel, totdat het gehele oppervlak is schoongemaakt.

Nabehandeling vloer met polish - refresher
Vóór het aanbrengen van een nieuwe laag polish/refresher (Bona Polish,
Bona Freshen Up) moet het gehele oppervlak worden geneutraliseerd door de vloer
nog eens te reinigen met alleen schoon water, omdat Deep Clean Solution restanten
kunnen inwerken op de nieuwe laag polish/refresher.
Nabehandeling vloer met olie
Na het diep reinigen van een geoliede vloer is het noodzakelijk een nieuwe laag
onderhoudsolie (zoals Bona Carl’s 25) aan te brengen.
Belangrijke informatie
Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige
kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik
vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het
beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het
geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt
niet onder onze verantwoordelijkheid.Test het product bij twijfel eerst op een klein
oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en
veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.
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