BONA DEEP CLEAN SOLUTION
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

Bona Deep Clean Solution er et koncentreret
rengøringsmiddel til grundrengøring af lakerede og olierede
trægulve. Den unikke formel giver optimal og effektiv
dybderengøring og fjerner selv hårdfør snavs og hælemærker
uden at misfarve træet. Anvendes bl.a. til nulstilling og
affedtning af gulvet inden påføring af plejeolie eller polish.
Bona Deep Clean Solution er udviklet til brug med Bona
Power Scrubber men kan anvendes i alle skruemaskiner samt
til manuel rengøring.

Forberedelse






Dybderengøring af meget snavsede gulve
Opløser hurtigt indgroet snavs samt hælemærker
Sikker og ekstremt effektiv
Ideel til brug med Bona Power Scrubber

Fjern støv og løst snavs med støvsuger. Bland Bona Deep
Clean Solution i korrekt blandingsforhold

Udførelse
Bona Power Scrubber
1. Fyld tanken med 2/3 med lunkent vand. Tilsæt Deep
Clean Solution som foreskrevet (1 ltr. til lakerede;
0,5 ltr. til olierede gulve). Fyld tanken helt.
2. Sæt drejeknappen på medium. Kør fremad i lige linje
– udlæg rengøringsmiddel på gulvet.
3. Returner til udgangspunktet i samme spor uden at
udlægge rengøringsmiddel.
4. Overskydende rengøringsmiddel og spild fra maskinen
skal tørres op umiddelbart. Anvend evt. en moppe.
5. Forsæt efter denne metode til hele gulvet er rent.

Tekniske data
pH værdi:

Koncentreret ca. 12,5
Brugsopløsning ca. 11

MAL‐kode:

1‐3

Opløsning:

Lakerede gulve 1 ltr./9 ltr. vand
Olierede gulve 0,5 ltr./9 ltr. vand

Holdbarhed:

Mindst 2 år fra produktionsdato i uåbnet
emballage.

Opbevaring:

Frostfrit

Emballering:

5 ltr. dunk

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan
rekvireres hos vores kundeservice.

Halvmanuel rengøring med polermaskine
1. Påfør Bona Deep Clean Solution i korrekt opløsning på
en mindre del af gulvet. Lad det virke i ca. 3 min. spar
på vaskevandet hvis der er åbne fuger.
2. Skur den våde del med polermaskine. På lakkerede
gulve med rød rondel, på olierede gulve med op til brun
rondel. Forsøg altid først med den mest skånsomme
rondel.
3. Tør omgående den opløste snavs op med en moppe.
Rens moppen i en spand med rent vand. Udskift vandet
ofte.
4. Fortsæt efter denne metode til hele gulvet er rent.
Efterbehandling
 Efter dybderengøring af et olieret gulv kræves altid
plejeoliering med f. eks. Bona Care Oil eller Bona Wax
Oil Refresher.
 Skal et lakeret gulv efterbehandles med Polish eller
Refresher skal overfladen neutraliseres med vask med
rent vand. Rester af Bona Deep Clean Solution kan
forårsage ujævn matering.
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