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Údržba 

 

Bona Deep Clean Solution je koncentrovaný čistič pro důkladné a 
hloubkové čištění všech typů podlah v interiéru a extriéru. Unikátní 
složení čistícího prostředku zajišťuje optimální účinnost čištění a 
odstraňuje stopy po podrážkách bot a nečistoty bez rizika poškození 
dřeva. Použijte pro oživení mdlé podlahy a před použitím leštěnky či 
oleje. Může být použít s čistícím strojem: je obzvláště vhodný pro čistící 
stroj Bona PowerScrubber. Lze použít i pro běžné čištění. 
 

 Vrací podlaze původní vzhled 

 Vyčistí špínu hluboko z pórů podlahy  

 Bezpečné a účinné čištění 

 Vhodný pro Bona PowerScrubber 
 
 

 
 
pH-hodnota :  koncentrát přibližně: 12,5 

po smíchání s vodou: 11 

Ředění  :  pro lakované podlahy: 1 litr čističe a 9 litrů vody 
 pro olejované podlahy: 0,5 litru čističe a 9,5 litru vody 

Bezpečnost :  dráždivé, více informací v bezpečnostním listu. 

Trvanlivost:  2 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu. 

Skladování /přeprava : Chraňte před mrazem. 

Balení : 3 x 5 litr (44 krabic na paletě) 
 
 

 
 
Vysajte podlahu a zbavte jí volných nečistot. Nařeďte Deep Clean Solution s vodou 
podle toho, jaký druh podlahy se bude čistit. Bona Deep Clean Solution můžete použít 
pro manuální čištění i strojové, je obzvláště vhodný pro Bona PowerScrubber. Při 
použití Bona Deep Clean Solution s ostatními čistícími stroji, prověřte, zda je tento čistič 
vhodné použít.  
 
Důležité:  po použití čističe Bona Deep Clean Solution na olejované podlaze je nutné 

použít údržbový olej. 
 
 

 
 
Čištění pomocí Bona PowerScrubber 

 
1. Naplňte horní nádrž 2/3 čistou, vlažnou vodou. Přidejte čistič Bona Deep Clean 

Solution v ředění podle svých potřeb (1 litr na lakované podlahy, 0,5 l na 
olejované a voskované podlahy) a doplňte nádrž vodou dokud není plná. 

2. Nastavte stroj na střední přítlak a spusťte stroj dopředu po přímé dráze. 
Aplikujte čistič na cestě dopředu.  

3. Vraťte se zpět stejnou cestou do své původní polohy bez přidávání čističe na 
podlahu (když je podlaha silně znečištěna, pak aplikujte nadále čistič). 

4. Nedovolte, aby přebytečný roztok zůstal dlouho stát na dřevěné podlaze. 
Ihned vytřete kaluže od vody nebo místa, kde stroj minul. 

5. Pokračujte v čištění na nové cestě dopředu, dokud celá plocha nebude 
vyčištěna.  

Technická data       

Příprava       

Aplikace       
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Ruční čištění a čištění pomocí leštícího stroje 

1. Použijte zředěný Bona Deep Clean Solution na malou část podlahy a nechte 
působit 3 minuty, aby se nečistoty rozpustily. Dejte pozor s aplikací na místa, 
kde podlaha má mezery (spáry).  

2. Čistěte mokrou část pomocí leštícího stroje se standardní rychlostí. Na 
lakované podlahy použijte červený pad, na olejované podlahy hnědý pad. 
Začněte používat co nejjemnější pad a podle potřeby postupně používejte 
tvrdší. 

3. Rozpuštěné nečistoty setřete mopem. Mop opláchněte v kbelíku s čistou 
vodou. Vodu často měňte na čistou. 

4. Pokračujte po částech, dokud celý povrch není vyčištěný.  
 
Na ošetřené podlahy leštěnkou, olejem nebo osvěžovačem 

 Po hloubkovém čištění na olejované podlahy je nutné znovu použít údržbový 
olej Bona Carl´s 25. 

 Před použitím leštěnky nebo osvěžovače (Bona Polish, Bona Freshen Up), 
musí být celý povrch podlahy důkladně vyčištěn čistou vodou, protože zbytky 
Bona Deep Clean Solution můžou špatně způsobit na nově aplikovanou 
leštěnku/osvěžovač.  

 

 

 
 

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti 
druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt 
již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro 
ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen 
přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních 
listech tak, aby jim řádně porozuměl. 
 
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz. 

 

 
 
 

Upozornění       


