Bona Premium Spray Mop pentru
Suprafeţe Dure
Fişă Tehnică
vă permite să curăţaţi şi să îngrijiţi
pardoselile din lemn printr-o simplă mişcare. A se utiliza pe pardoseli din lemn lăcuite sau
tratate cu hardwax oil.
Ergonomic şi simplu de utilizat, Spray Mopul se asamblează cu rapiditate şi se poate
reumple rapid cu Detergentul Bona pentru parchet. Uitaţi de găleţi ce trebuie umplute
cu apă şi cu detergent concentrat, doar pulverizaţi şi apoi ştergeţi!
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Agăţătoare retractabilă pentru Depozitare facilă
Mâner din Spumă pentru o mai bună Performanţă de Curăţare
Asamblare Rapidă pentru o Perfectă Experienţă de Despachetare
Cartuş Reîncărcabil pentru protejarea Mediului
Buton de ejectare rapidă a cartuşului pentru reumplere
Talpă Îmbunătăţită pentru Putere Optimă de frecare
Colţuri Flexibile pentru Protejarea Mobilierului şi a Plintei
Talpa se Blochează pentru otpimizarea spaţiului de stocare
Cartuş stabil veretical şi cu buşon larg de reumplere
Lavetă din Microfibre Patentată, elimină 99% din bacterii*

Bona Premium Spray Mop pentru Suprafeţe Dure
Bona Detergent pentru Suprafeţe Dure (850ml)
Bona Lavetă de Curăţare din Microfibre

Aspiraţi podeaua înainte de curăţarea umedă, pentru a vă asigura că murdăria şi pietrişul sunt
Îndepărtate de pe podea.

Instructions for use
Introduceţi cartuşul reîncărcabil în Spray Mop. Apăsaţi ferm în locaş. Ataşaţi laveta de
curăţare pe talpa mopului. Pulverizaţi detergent pe podea şi apoi ştergeţi. Peste petele
dificile, urme de cauciuc sau reziduuri lipicioase, pulverizaţi detergent direct pe ele şi lăsaţi
să acţioneze câteva minute înainte de a şterge. Atunci când este necesară reumplerea
cartuşului, apăsaţi butonul de ejectare uşoară şi apoi reumpleţi cu oricare dintre
detergenţii dedicaţi Bona.
Lavetele îmbâcsite se pot spăla la 60°C fără balsam.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi bona.com

“*Removes 99% of E. coli and Listeria from wood or LVT flooring when using the Bona Microfiber
Cleaning Pad with Bona Wood Floor Cleaner, Bona Hard-Surface Floor Cleaner, Bona OxyPower
Floor Deep Cleaner or water; Tested at an independent accredited lab.”
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