Bona Mini Buffer

Schuren

Technisch merkblad
De Bona Mini Buffer (voorheen Floor Mac) is hoofdzakelijk ontworpen voor gebruik
binnenshuis voor de effectieve reiniging en het onderhoud van houten vloeren. Het is
ook geschikt voor gebruik op stenen vloeren, linoleum en andere harde oppervlakken.
Andere toepassingen: het tussenschuren van gelakte vloeren vóór het aanbrengen van
extra lagen lak, of het aanbrengen van onderhoudsolie op olievloeren.




compact en een lichtgewicht
door oscillerende functie is de machine zeer eenvoudig in gebruik
perfect voor het onderhoud van alle harde vloeren
Technische gegevens

Vermogen
Gewicht
Oscillatie snelheid
Afmeting schijf
Kabellengte

: 500 W / 230 V
: 13 kg
: 1450 omw./min.
: 280 mm
: 7,5 m

Gebruiksaanwijzing
Reiniging

De te behandelen vloer moet eerst worden schoongeveegd of gestofzuigd om al
het vuil, gruis etc. te verwijderen.

Voor het algemeen reinigen van een gelakte houten vloer moet de Bona Mini Buffer
voorzien zijn van een witte of beige nylon pad.

Voor het intensief reinigen van een zeer vervuilde vloer moet de rode pad worden
gebruikt.

Bona Cleaner op de vloer sprayen, zorg ervoor dat u geen plekje mist. De vloer kan
worden geboend met de Bona Mini Buffer.
Tussenschuren

Voor het licht tussenschuren schuurgaas korrel 120 plaatsen onder een nylon pad.

Werk methodisch over de vloer totdat het gehele oppervlak is behandeld.
Werken met olie

De olie moet worden aangebracht op de vloer met behulp van een borstel of doek.

Na de vereiste droogtijd kan het oppervlak worden geboend met een witte nylon
pad.

Voor het verwijderen van alle resterende, overtollige olie kan een doek worden
geplaatst onder de machine en kan het gehele oppervlak worden geboend. Bij
sommige olieproducten kan deze handeling de uiteindelijke glansgraad van de
vloer verhogen.

Opmerking: raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de specifieke gebruikte
producten.
Veiligheidsinstructies







Vóór gebruik en het onderhoud van de machine: vervanging van onderdelen of het
wijzigen van de toepassing, de stroom uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact halen.
Check altijd de elektriciteitskabel. De machine mag niet worden gebruikt als de
kabel beschadigd is. Dit in verband met elektrische schokken.
Wanneer de machine niet in gebruik is, deze nooit laten rusten op een
reinigingspad, schuurschijf etc.
Controleer of de chemicaliën die worden gebruikt met de machine, geschikt zijn
voor de te behandelen vloer en verwijder alle spatten van de machine na gebruik.
De machine mag niet worden gebruikt op oppervlakken die steiler zijn dan 2%.
Alle reparaties en het onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door Bona of
een Bona Machine Centre.
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