Bona DeepClean W

Bona
Onderhoud

Technisch merkblad
Bona DeepClean W is een geconcentreerde reiniger voor het grondig en diep reinigen
van gelakte en geoliede houten vloeren. De unieke formule biedt optimale reinigingsefficiëntie en verwijdert hardnekkige vlekken zonder risico op verkleuring van het hout.
Dit product kan worden gebruikt in schrobzuigmachines en is met name geschikt voor
de Bona PowerScrubber. Het kan ook worden gebruikt voor handmatige reiniging.




Krachtige reinigingsprestaties
De verlaagde pH-waarde voorkomt alkalische verkleuring
Geoptimaliseerd voor gebruik in de schrobzuigmachine Bona PowerScrubber

Technische gegevens

Productbasis:
oppervlak-actieve oplossing
pH-waarde:
ca. 9 (geconcentreerd)
Verdunnen:
1:10 – 1:20, delen concentraties met water
Gereedschap:
Bona PowerScrubber (witte of rode borstels), schuurpads,
microvezel pads en dergelijke
Veiligheid:
ongeclassificeerd, zie het veiligheidsinformatieblad voor meer
informatie
Houdbaarheid:
tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende, originele
verpakking
Opslag/Transport:
de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval:
restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking:
6 x1 liter, 3 x 5 liter
Gebruiksaanwijzing
Verwijder eerst los vuil van de vloer met een droge reinigingsmethode (stofzuigen,
vegen).
Menginstructies
Gelakte houten vloeren : 1 deel Bona DeepClean W op 9 delen water (10%)
Geoliede houten vloeren : 1 deel Bona DeepClean W op 19 delen water (5%)
Reinigingsrichtingen
Raadpleeg voor de opstart- en de bedieningsprocedures de handleiding van de
schrobzuigmachine. Als u de schrobzuigmachine Bona PowerScrubber gebruikt, zet
de draaiknop dan op medium druk en volg verder de aanwijzingen in de handleiding
voor gebruik. Zorg ervoor dat er geen plassen achterblijven op de vloer (spatjes of
waar de machine het reinigingsmiddel niet goed heeft opgenomen). Direct met een
mop weghalen.
Normaal gesproken zullen 1 of 2 reinigingssessies de vloer grondig reinigen. Voor sterk
vervuilde gedeeltes zijn mogelijk meerdere sessies nodig om diep ingesleten vuil goed
te verwijderen. Het is ook mogelijk om voordat u begint met de reinigingssessie(s) een
kleine hoeveelheid van het product op een gedeelte van de vloer te verdelen en een
paar minuten te laten intrekken.
Opmerking: na het diep reinigen van een geoliede houten vloer is het noodzakelijk een
nieuwe laag onderhoudsolie aan te brengen.
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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