Údržba
elastických
podlah

Bona Clean R60
Technický list
Jemný čistící prostředek, rozpustný ve vodě, vhodný pro běžné čištění a ošetření všech
elastických podlah. Produkt 2v1 – čistí a zároveň poskytuje ochranný film na povrchu.
Bona Clean R60 zanechává lehce lesklý povrch a může být použit pro ošetření laku Bona
Pure a jiných elastických podlah. Je vhodný pro použití do všech automatických čistících
systémů, jako například Bona Power Scrubber.
•
•
•

Produkt 2v1 – čistí a poskytuje ochrannou vrstvu
Zanechává odolný ochranný film na povrchu
Jemně pěnivý

Technická data
roztok povrchově aktivního činidla
cca 9,5 (koncentrát)
běžné znečištění: 50 ml na 10 litrů vody (1:200)
značné znečištění: 1 litr na 10 litrů vody (1:10)
Poměr:
bežné znečištění 1 litr = 1000 m², značné znečištění 1 litr = 50 m²
Nářadí k aplikaci:
Mop s Bona Cleaning Pad, čistící stroj, jako například Bona
PowerScrubber (bílé nebo červené kartáče)
Trvanlivost:
2 roky od data výroby v originálním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava: teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C
během skladování a přepravy. Chraňte před mrazem.
Osvědčení o zpětném
odběru a využití odpadu
z obalů:
společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
Likvidace:
Nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v
souladu s místními předpisy.
Balení:
10 x 1 litr, 3 x 5 litrů
Báze:
pH:
Dávkování:

Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listě.
Použití
Běžné čištění
1.
2.

Zameťte a vysajte všechny volné nečistoty z podlahy.
Pro odstranění běžného znečištění nařeďte přípravek Bona Clean R60 v poměru
50 ml na 10 litrů vody. Naneste roztok přípravku na podlahu pomocí
mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad a Bona mopu. Nechte řádně
zaschnout. V případě značně znečištěné podlahy nařeďte přípravek Bona
Cleaner R60 v poměru 250 ml na 10 litrů vody. Nechte řádně zaschnout.
Podlaha bude čistá a zároveň chráněná proti opotřebení.

Intenzivní čištění
1.
2.
3.

4.

Bona Clean R60 je také vhodný pro intenzivní čištění všech elastických podlah.
Zameťte a vysajte všechny volné nečistoty z podlahy.
Nařeďte přípravek Bona Clean R60 v poměru 1 litr na 10 litrů vody. Poté naneste
roztok přípravku na podlahu pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad
a Bona Mopu. Nechte řádně zaschnout.
V případě potřeby je možné později aplikovat leštěnku (poliš) v kombinaci s
vhodným padem (bílý) a za použití vhodného jednotalířového stroje. Bona Clean
R60 může být také použit do automatických čistících systémů v poměru 25 ml
na 10 litrů (1:400) vody.
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Dodržování zásad bezpečnosti:
Poskytnuté informace jsou připraveny dle našich nejnovějších poznatků a neuplatňují nárok na reklamaci. Uživatel
je zodpovědný za ujištění, že produkt a doporučení jsou v souladu s určeným účelem, typem povrchu a současné
situaci, než bude produkt použit. Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Profesionální použití a zároveň i
úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. V případě pochybností, proveďte test přilnavosti. Předpokládá
se dodržení upozornění na obalech, etiketách produktu a dodržení informací a pracovního postupu v technickém
listu při použití a zpracování produktu, stejně jako povinné označení příslušných technických standardů a směrnic,
které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. Po zveřejnění těchto oznámení jsou veškeré předchozí
informace o produktu neplatné.
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