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Údržba 

 

Bona SuperSport Deep Clean je specificky určený pro příležitostné 
čištění vnitřních sportovních povrchů podlah, k odstranění 
černých šmouh z podrážek bot, odstranění štěpařského vosku z 
házené a nahromaděného tělesného tuku a dalších nečistot, které 
mohou vytvářet kluzký povrch.  
 
• Prostředek pro odmaštění podlahy a obnovu protiskluzných vlastností 

• Odstraňuje tělesný tuk, syntetické materiály z podešví obuvi 

• Odstraňuje štěpařský vosk z házené 
 

 
Hodnota pH:                          koncentrát: cca. 12,5 
                                              ředěný: 11 
Ředění:                                 čištění: na 1litr / 5 litrů vody (16,7%) 
Bezpečnost:                          dráždivý, další informace viz. bezpečnostní list. 
Trvanlivost:                            nejméně 2 roky od data výroby, v neotevřeném      
                                              původním obalu 

Skladování/transport:            při teplotách od +50C do +250C. Chraňte před mrazem. 

Osvědčení o zpětném  

odběru a využití odpadu  

z obalů:                                  společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134  

Likvidace odpadů:                  nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být  

                                               řešeno v souladu s místními předpisy.    

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

                                                        
Certifikáty:          Certifikace FIBA 
 

 
 

Z podlahy pomocí vysavače, mopem, nebo jiným způsobem chemického čištění 
odstraňte volné nečistoty a písek. Případně použijte Bona SuperCourt Mop (153 cm) nebo 
čistěte jinou vhodnou metodu suchého čištění.   
 

 
 

Naředěný produkt rovnoměrně aplikujte na podlahu mopem nebo podobným aplikátorem. 
Počkejte přibližně 3 - 5 minut a nechte roztok účinkovat. Podlahu čistěte vhodným čistícím 
strojem s červeným padem nebo podobným produktem. Z povrchu odstraňte nečistoty buď 
pomocí čistícího stroje Bona Power Scrubber, mopu apod. Nakonec vyčistěte povrch 
podlahy čistou vodou.  
 

Důležité: Uvědomte si, že použití nadměrného množství vody může podlahu poškodit.  Vždy 
dodržujte, aby množství vody použité k čištění podlahy, bylo omezeno na minimum a buďte 
opatrní na podlahách, kde jsou otevřené spáry. Vodu určenou pro čištění pravidelně 
vyměňujte – vyhněte se tak šmouhám. 
 

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz. 
 
 
  
 

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. 
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