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Bona PowerScrubber 2.0
Technisch merkblad
De Bona PowerScrubber 2.0 is een compacte, krachtige schrobzuigmachine voor een
diepe reiniging van allerlei opppervlakken, zoals gelakte houten vloeren, geoliede
houten vloeren, verouderde houten vloeren, houten terrasvloeren, PVC, tegels en
overige harde vloeren – in combinatie met het reinigingsmiddel voor het juiste vloertype
wordt het hardnekkigste vuil met gemak verwijderd. De twee in tegengestelde richting
draaiende cilinderborstels zorgen voor een diepe, effectieve reiniging – de Bona
PowerScrubber 2.0 levert meer prestaties dan de meeste schrobzuigmachines en met
voordelen van ergonomische bediening, opstelling en transport. De rubberen wissers
garanderen een ongekend effectieve wateropname waardoor de machine veilig op
houten vloeren kan worden gebruikt.











Effectieve diepe reiniging
Ergonomisch ontwerp en bediening
Eenvoudig te vullen, te legen, te reinigen en te vervoeren
Uitstekende voorbereiding voor vervolgwerkzaamheden aan de vloer
Krachtig en makkelijk te manoevreren
Neemt vloeistof weer zeer effectief op voor veilig gebruik op houten vloeren
Uitermate geschikt voor de behandeling van verouderde houten vloeren
Breed scala aan oppervlakken: naast hout ook diverse andere harde vloertypen
Ook geschikt voor het reinigen van verweerde houten terrasvloeren
Technische gegevens

Vermogen
Voltage
Machinegewicht
Schrobborstel
Toerental borstel
Capaciteit “Solution”
Tankopslag
Afmetingen
Aanbevolen reinigingsmiddelen

Max. 2700 W, Gem. 1900 W
220-240 V / 50 Hz
34,5 kg
2 x 400 mm zacht wit nylon
1100
10 liter
10 liter
520 mm x 470 mm x 300 mm
Bona Deep Clean W (Solution), Bona Cleaner

Zie de gebruiksaanwijzing voor verdere technische gegevens.
Gebruik
Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzing én de veiligheidsinstructies zoals
beschreven in dit document!
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.
Voorbereiding
1. De vloer grondig stofzuigen om stof, vuil en gruis te verwijderen.
2. Vul de Solution tank met het verdunde reinigingsmiddel (lees hiervoor de instructies
van het reinigingsmiddel). Maximaal 10 liter.
3. Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, 220-220 V.
4. Zet de draaiknop op medium druk (medium pressure) - (de hendel moet in
verticale positie staan om de draaiknop te wijzigen).
Reinigen
5. Terwijl het reinigingsmiddel wordt aangebracht/verdeeld, verplaats de machine
naar voren in een rechte baan. Bij hout: de machine kan in elke richting worden
gebruikt, maar indien mogelijk volg zoveel mogelijk de richting van de houtnerf.
6. Keer achterwaarts via hetzelfde pad terug naar de beginpositie – zie eerst punt 7!
7. Achterwaarts - het reinigingsmiddel wel/niet aanbrengen:
a. Op licht vervuilde oppervlakken kunt u op de terugweg het verdelen van het
reinigingsmiddel overslaan.
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b. Op zwaar vervuilde oppervlakken blijf het reinigingsmiddel verspreiden, zowel
in de voorwaartse als de achterwaartse gang.
Kijk uit dat er geen plassen achterblijven op de vloer (spatjes of gedeeltes waar de
machine niet overheen is gegaan). Direct met een mop weghalen.
Ga verder met het reinigen in een nieuwe baan, totdat de gehele vloer is
schoongemaakt.

Draaiknop maximale druk - attentie
Als er meer stroom nodig is, b.v. voor het verwijderen van zwaar ingelopen vuil of
hardnekkige strepen, dan kan de draaiknop worden ingeschakeld op maximale druk
(maximum pressure).
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!
BELANGRIJK

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



De Bona PowerScrubber 2.0 is ontworpen om vloeistof op te nemen, geen vuil en
grind. Altijd vóór het gebruik van de machine de vloer grondig stofzuigen zodat de
turbine van de machine niet beschadigd kan raken.



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!



Start het reinigen bij een lage of medium druk – indien nodig verhoog de druk
geleidelijk. Het is niet nodig om de vloer agressiever te reinigen dan nodig is.



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.
VOORDELEN

Verouderde houten vloeren
Na verloop van tijd kan een vloer dermate vervuild zijn en heeft een grondige
opknapbeurt nodig. Indien een verouderde vloer geschuurd wordt, verdwijnt de originele
uitstraling terwijl deze ook niet meer te benaderen zal zijn. Door gebruik van de Bona
PowerScrubber 2.0 en het reinigingsmiddel Bona Deep Clean W blijft de originele
uitstraling behouden en na de behandeling en het opnieuw in de (onderhouds)olie
zetten, zal de vloer er in bijna alle gevallen weer uitzien als nieuw.
Vloeren in commerciële ruimtes
Als een commerciële ruimte toe is aan een grondige opknapbeurt, gaat dit doorgaans
gepaard met ingrijpende werkzaamheden met tijdelijke sluiting van de ruimte tot gevolg.
Dit kan door gebruik van de Bona PowerScrubber 2.0 tot een minimum beperkt worden.
Werkzaamheden na sluitingstijd kunnen afgerond worden ruim voordat de ruimte weer
in gebruik genomen moet worden. Kortom: minimale sluiting!!!!
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