Bona Sportive Cleaner

Professionellt
Underhåll

Tekniskt datablad
Bona Sportive Cleaner är ett koncentrerat, lätt alkaliskt rengöringsmedel särskilt
utvecklat för rutinmässig rengöring av lackerade sportgolv. Bona Sportive Cleaner är
skonsamt mot trägolv, men tar samtidigt effektivt bort fett och smuts och efterlämnar
ingen hal eller smetig hinna. Lämplig för kombiskurmaskin.
•
•
•

Särskilt framtagen för lackerade sportgolv
Effektiv, lågskummande formulering
För regelbunden användning

Teknisk data
pH-värde:

Koncentrerad: ca. 11

Spädning:

Normal rengöring: 0,5 dl till 5 liter vatten (1%)
Mycket nedsmutsade golv: 1 dl till 5 liter vatten (2%)

Säkerhet:

Oklassificerad, se säkerhetsdatablad för mer information.

Hållbarhet:

Minst 2 år, från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning

Lagring/transport:

Lagras frostfritt

Pack size:

3 x 5 litres (44 boxes per pallet)
10 x 1 litres (50 boxes per pallet)

Förberedelser
Avlägsna damm, grus med t.ex. dammsugare, saxmopp eller annan torr
rengöringsmetod.

Applicering
Späd koncentratet enligt rekommendation och tvätta av golvet med en mopp eller en
kombiskurmaskin försedd med en vit eller röd skurrondell. Tänk på att för mycket
vatten kan skada träet. Städa alltid med minsta möjliga mängd vatten och iakttag
försiktighet om golvet har öppna springor. Byt ut tvättvattnet regelbundet.

Kombiskurmaskin
Råd vid användning av kombiskurmaskin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fyll alltid tanken med nytt, rent vatten innan användning.
Kör maskinen längs med och aldrig tvärs parketten.
2
Vattensläppet från maskinen får ej överstiga 1 lit/100 m . Testa genom att tillsätta
2
10 liter vatten till tanken och kontrollera vattennivån efter 100 m (t.ex. 5 x 20 m).
9 liter skall kvarstå i tanken.
Vatten skall avlägsnas direct, var noga med att inte lämna pölar när maskinen
svänger.
Om du använder maskinen för att distribuera vatten så måste det avlägsnas igen
inom 3 minuter.
Se till att gummiskrapan är ren och i gott skick. Byt ut årligen eller om maskinen
efterlämnar pölar eller för mycket vatten.
Använd ej aggressive skurrondeller på ytan, de kan repa och slita på ytan. Desto
mildare rondell desto mindre slitage.
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