
Bona Decking Reviver och Bona Power Scrubber är en effektiv duo som hjälper 
dig rengöra ditt trädäck från ingrodd smuts, alger och en grånad yta.

På Bona Power Scrubber sitter två motroterande borstar som ger en ordentlig 
djuprengöring av både slät och rillad trall. 

Håll din altan i bra skick och skydda den med ett lager Bona Decking Oil som 
finns i 4 färger; Neutral, Mahogny, Teak och Grå.

Lycka till!

Ställ in borsttrycket på medium. Öka 
eller sänk trycket beroende på behov. 
Handtaget måste vara i upprätt läge för att 
ändra ratten. Dra ut ratten innan du vrider. 

Spola av däcket med vatten. Om 
däcket är stort, jobba i sektioner.

Ytterknapparna (grå) på handtaget 
styr borstarna. De inre knapparna 
(svarta) styr fördelningen av 
rengöringsvätska.

Gummilisterna fram och bak ska 
vara i upplyft läge. Sugfunktionen 
ska inte användas då mängden grov 
smuts kan skada maskinen. Tryck ner 
pedalens främre del för rätt inställning.

Borsta av däcket och ta bort allt löst 
skräp.

Om de inte redan sitter där – 
montera orange borstar på maskinen

Ta bort transporthjulen och placera 
dem på handtaget

Fyll den övre tanken med 8 liter  
ljummet vatten och tillsätt 2 liter  
Bona Decking Reviver.

Instruktioner
Skura altanen med Bona Power  
Scrubber och Bona Decking Reviver

Steg 1: Förberedelser

How-to-Film



VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
  Bona Power Scrubber är designad för att samla upp vätska, 
inte smuts och grus. Därför är det viktigt att sugfunktionen inte 
används vid skurning av ytor utomhus, det kan skada maskinen. 

  Håll alltid maskinen i rörelse under skurning och kör aldrig 
borstarna på en torr yta! Att köra borstarna stillastående på en  
punkt kan skada ditt trädäck. 

  Efter användning kommer borsthuset vara blött och det kan 
droppa lite från maskinen. För att minimera droppandet kan du 
sluta fördela ut rengöringsvätska (och fortsätta hålla maskinen i 
rörelse) ca 30 sek innan du stänger av maskinen helt. 

  När maskinen inte används ställ den på en okänslig yta eller 
placera ett vattentåligt skydd under den för att förhindra att skador 
uppstår till följd av att maskinen droppar rengöringsvätska.

  Kolla vätskenivån i tanken regelbundet. Ett klickande ljud indikerar 
att vattenpumpen inte längre matas med rengöringsvätska. Var 
noggrann med att inte köra vattenpumpen med tom tank. Töm 
maskinen på all vätska och rengör den efter varje användning. 

Steg 2: Skura trädäcket

Starta borstarna med de yttre (grå) 
knapparna och fördela rengörnings
vätska stötvis med de inre (svarta) 
knapparna. Håll maskinen i rörelse när 
du gör det, helst i träets riktning. 

Lossa handtaget genom att trycka ner 
spärren.

Backa till din ursprungliga position 
i samma spår. Fördela ut mer 
rengöringsvätska om det behövs. 
Fortsätt på det här sättet tills hela 
trädäcket är skurat.

Spola bort lossat skräp och smuts 
med en trädgårdsslang. På en stor 
trall, gör detta periodvis innan ytan 
torkat.

Låt den rengjorda trallen torka innan du oljar däcket med Bona 
Decking Oil. Vi rekommenderar att du väntar till nästa dag.

Steg 3: Rengör maskinen

Öppna locket och ta bort den övre 
tanken. 

Överbliven rengöringsvätska kan 
sparas för senare användning eller 
kasseras på en återvinningscentral.

Placera maskinen på sidan med 
handtaget vilande på en kant eller 
liknande för att förhindra att vatten 
rinner in i maskinen. 

Ta bort borstarna.

Spola av borsthuset och borstarna 
med vatten.

Låt alla delar torka och sätt sedan 
ihop maskinen igen.
Lås handtaget i upprätt läge innan 
transport.

Ytbehandling

Om du vill hålla ditt trädäck i bra skick längre och skydda det från 
väder och vind rekommenderar vi Bona Decking Oil. En olja med bra 
impregnering som ger varaktigt skydd för trädäck och andra snickerier 
utomhus. Den ger UVskydd och motverkar bestående skador från solen 
och skyddar mot fukt, sprickbildning och förvrängning av träet. Bona 
Decking Oil finns i 4 kulörer: Neutral, Mahogny, Teak och Grå.

Rör om oljan noggrannt och applicera med 
korthårig roller eller pensel som lägger på liten 
mängd olja. 

Applicera ett tunt lager olja på 34 brädor.
Forsätt jobba i sektioner på 34 brädor i taget. 
På högabsorberande ytor kan det behövas 
 2 appliceringar.

Låt oljan absorberas i ca 10 minuter och torka 
sedan av överflödig olja med en trasa som inte 
luddar. Trasan kan med fördel snurras på en 
rotborste med skaft för att underlätta arbetet.

Se till att ytan är helt ren och torr. 

Efter 24 timmar kan du använda din altan igen 
och placera ut möbler och krukor. Om det finns 
ljusa fläckar på trädäcket eller om ytan kommit i 
kontakta med vatten efter den torkat, applicera 
helt enkelt ett till lager olja enligt beskrivningen 
ovan. 
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