Bona PowerScrubber
Ficha Técnica
A Bona PowerScrubber é uma máquina de esfregar compacta e potente para a limpeza
de pisos de madeira envernizados e oleados. Quando utilizada com a solução Bona Deep
Clean Solution elimina com facilidade até a sujidade e mais persistente em pisos de
madeira. As suas duas escovas cilíndricas, que giram em direções opostas, limpam em
profundidade mesmo o parquet mais áspero e escovado e o piso em madeira com
margens chanfradas.
•
•
•
•

Potente e de fácil manobrabilidade
Escovas especializadas que giram em direções opostas para todos os tipos de
parquet
Coleta de água extremamente eficaz, permitindo o uso seguro em pisos de
madeira
Fácil de preencher, limpar e transportar

Ficha Técnica
Potência do motor:
Alimentação:
Peso da máquina:
Escova de limpeza:
RPM Escova:
Capacidade para a solução:
Capacidade do depósito de
recuperação:
Medidas:
Detergentes recomendados:

Máx. 2700 W, Média 1900 W
De 220 a 240 V / 50 Hz
34,5 kg
2 x 400 mm, de nylon macia e branca
1100
10 litros
10 litros
520 mm x 470 mm x 300 mm
Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner

Para mais detalhes técnicos, consultar o manual do produto

Funcionamento
Antes de utilizar o aparelho, ler o manual do produto e as instruções de segurança que
estão incluídos com o mesmo!
A seguir, são fornecidas de boa fé várias recomendações com base na experiência que
temos com relação à máquina no momento da emissão deste documento, mas cada piso
e situação devem ser avaliados individualmente antes de usar, para assegurar que o piso
está apto o suficiente para uma limpeza com máquina.
Limpeza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Passar o aspirador pelo piso para remover a poeira e a areia soltas.
Encher o depósito para a solução com a solução de limpeza (diluída). 10 litros no
máximo.
Ligar a máquina a uma tomada de corrente de 220 a 230 V com ligação à terra.
Girar o seletor para a posição de pressão média (a alça deve estar na posição
reta a fim de rodar o selector).
Enquanto distribui o detergente, mover a máquina para a frente em linha reta. A
máquina pode ser usada em qualquer direcção da madeira, mas, se possível,
seguir a direção da madeira.
Retornar à sua posição original recorrendo à ordem inversa do mesmo caminho.
Em superfícies pouco sujas, não deve distribuir detergente e percorrer o mesmo
trecho no sentido inverso. Em piso muito sujos, distribuir detergente tanto ao
avançar como ao fazer o mesmo trecho no sentido inverso.
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7.
8.

Não deixar que o excesso de solução encharque ou crie poças no solo. Limpar
de imediato com um esfregão os salpicos ou as áreas, nas quais a máquina não
chegou!
Continuar a limpar numa nova zona até que todo o chão esteja limpo.

Se precisar de mais potência, como para remover sujidade muito encrustada ou
marcas de calçado persistentes, pode girar o botão para a posição de pressão
máxima. No entanto, notar que quando a máquina está a funcionar com a pressão
máxima é crucial que esteja em constante movimento e que não deve ser usada com
escovas secas! Existe o risco de danos para o solo.
AVISO IMPORTANTE - Para obter resultados satisfatórios e prolongar a vida útil da
máquina
•

A máquina Bona PowerScrubber Bona foi concebida para recolher líquidos, e não
sujidade ou cascalho. Passar o aspirador pelo piso antes de efetuar uma limpeza
com a máquina para certificar-se de que a areia e as pedras não irão danificar ou
deteriorar a turbina interna.

•

Manter sempre a máquina em movimento aquando da limpeza e nunca operá-la
com escovas secas! Se permanecer quieto num mesmo lugar com a máquina em
funcionamento, pode danificar o piso!

•

Iniciar a limpeza com uma pressão baixa ou média e aumentar gradualmente a
pressão conforme necessário. Não é necessário aplicar ao solo mais energia do
que a necessária.

•

Depois de fazer a limpeza com a máquina, o interior das escovas está húmido e
pode escorrer. Para minimizar o gotejamento após a limpeza, deixar que a
solução de limpeza saia (enquanto a máquina estiver em movimento) cerca de 30
segundos antes de parar a máquina completamente.

•

Se fizer uma pausa na limpeza, deverá então colocar a máquina húmida sobre
uma superfície que não a possa ou colocar uma lâmina impermeável debaixo da
máquina para evitar que qualquer possível gotejamento de detergente cause
danos no piso.

•

Verificar periodicamente o nível da água no depósito da solução. Se a máquina
emitir um tictac, significa isto que não está a ser alimentado o depósito de água
com a solução de limpeza. Esvaziar o depósito de recuperação e encher com
mais solução de limpeza. Não operar a bomba de água sem líquido durante um
período prolongado.

•

Esvaziar e limpar a máquina depois de cada uso. Não armazenar água suja nem
solução de limpeza no seu interior.

Rev. maio/2012
Esta folha de dados substitui todas as versões anteriores página 2 / 2

Manutenção
Profissional

