
Bona Deep Clean Solution 

Karta techniczna 

Bona Deep Clean Solution jest skoncentrowanym środkiem czyszczącym do 
dokładnego, głębokiego czyszczenia lakierowanych i olejowanych podłóg drewnianych. 
Unikalna formuła zapewnia optymalną jakość czyszczenia i usuwa trudne ślady 
zarysowań bez ryzyka poplamienia drewna. Służy do odnawiania zmatowiałych podłóg 
drewnianych oraz do przygotowania i odtłuszczania powierzchni przed nałożeniem 
lakieru/środka nabłyszczającego lub oleju. Preparat może być używany w maszynach 
szorujących i doskonale pasuje do użycia w Bona PowerScrubber. Może oczywiście 
być stosowany również do czyszczenia ręcznego. Wypróbuj go i poznaj nowy wymiar 
czystości. 

• 
• 
• 
• 

Ożywia zmatowiałe, brudne podłogi; 
Oczyszcza głębokie i trudne do usunięcia rysy; 
Bezpieczny i wyjątkowo efektywny; 
Zalecany do użycia w maszynie Bona PowerScrubber. 

Professional 
Floor Care 

Dane techniczne 

Wartość pH: 

Rozcieńczanie: 

Koncentrat około 12,5 
Płyn czyszczący około 11 

Dla podłóg lakierowanych: 1 litr 
detergentu na 9 litrów wody 
Dla podłóg olejowanych: 0,5 litra detergentu na 9,5 litra 
wody 
Środek drażniący, więcej informacji dostępnych w 
Karcie Charakterystyki. 

Minimum 2 lata od daty produkcji, 
w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 

Przechowywać w miejscu, gdzie preparatowi 
nie grozi zamrożenie. 
3 x 5 litrów (44 pudełka w palecie) 

Bezpieczeństwo: 

Czas przechowywania 
w sklepie: 

Przechowywanie/transport: 

Wielkość opakowań: 

Przygotowanie 

Odkurzaczem usuń z podłogi kurz i luźny piasek. Rozcieńcz Deep Clean Solution z 
wodą w proporcji uzależnionej od rodzaju powierzchni, która ma zostać wyczyszczona. 
Bona Deep Clean Solution może być używany ręcznie lub w maszynie czyszczącej i 
jest specjalnie przystosowany do użycia w Bona PowerScrubber. W kwestii użycia Bona 
Deep Clean Solution w innych maszynach szorujących, zalecane jest zapoznanie się z 
ustawieniami konkretnej maszyny i szczegółami jej użytkowania. 

Uwaga: Po głębokim wyczyszczeniu podłogi olejowanej, konieczne jest 
nałożenie na podłogę świeżej warstwy oleju do konserwacji. 

Zastosowanie 

Czyszczenie przy użyciu Bona PowerScrubber 

1. Napełnij 2/3 górnego pojemnika czystą, letnią wodą. Dodaj Bona Clean 
Solution w zależności od potrzeby (1 litr dla podłóg lakierowanych; 0,5 litra dla 
podłóg olejowanych) i wypełnij pojemnik wodą do pełna. 
Ustaw pokrętło obrotowe w pozycji średniej i przemieszczaj maszynę do 
przodu w linii prostej. Rozprowadzaj detergent podczas przemieszczania 
maszyny do przodu. 

2. 
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3. Powróć do położenia wyjściowego wzdłuż tej samej ścieżki, bez 

rozprowadzania detergentu (jeśli podłoga jest mocno zabrudzona, na ścieżce 
powrotnej również rozprowadzaj detergent). 
Nie pozwól, aby nadmiar środka czyszczącego gromadził się na podłodze lub 
tworzył kałuże. Niezwłocznie wytrzyj mopem miejsca, w których został rozlany 
środek, a które zostały pominięte przez maszynę. 
Kontynuuj czyszczenie wzdłuż nowej ścieżki tak długo, aż całość podłogi 
zostanie wyczyszczona. 

4. 

Professional 
Floor Care 

5. 

Czyszczenie pół-manualne za pomocą polerki 
   1. Nanieś rozcieńczony preparat Deep Clean Solution na niewielki fragment 
       podłogi i pozostaw na 3 minuty w celu rozpuszczenia brudu. Uważaj z 
       nanoszeniem preparatu w miejscach, w których podłoga ma otwarte szczeliny. 
   2. Wyszoruj fragment podłogi z nałożonym uprzednio preparatem za pomocą 
       polerki nastawionej na standardową prędkość. Na podłogach lakierowanych 
       użyj maksymalnie czerwonego padu rozprowadzającego, natomiast na 
       olejowanych - maksymalnie brązowego padu. Rozpocznij używając możliwie 
       najdelikatniejszego padu i w miarę potrzeby stopniowo zwiększaj jego 
       szorstkość. 
   3. Usuń rozpuszczony brud mopem. Zanurz mopa w wiaderku z czystą wodą i 
       regularnie wymieniaj wodę. 
   4. Kontynuuj odcinek po odcinku, aż cała powierzchnia zostanie wyczyszczona. 

Po zastosowaniu (lakier, preparat odświeżający bądź olej) 
    •Po głębokim czyszczeniu podłogi olejowanej, konieczne jest ponowne naniesienie 
        świeżego oleju do konserwacji, takiego jak Bona Care Oil lub Bona Wax Oil Refresher. 
    •Przed naniesieniem lakieru lub preparatu odświeżającego (Bona Polish, Bona 
        Freshen Up), cała powierzchnia powinna być zneutralizowana poprzez 
        dodatkowe wyczyszczenie samą czystą wodą, jako że pozostałości preparatu 
        Deep Clean Solution mogą działać na świeżo zaaplikowany lakier/ preparat 
        odświeżający. 

Ważne uwagi 

Powyższa informacja została udostępniona w dobrej wierze i w największej zgodności z 
naszą obecną wiedzą, niemniej nie zastrzegamy sobie prawa do twierdzenia, że jest 
ona kompletna. Użytkownik przed zastosowaniem produktu jest odpowiedzialny za 
upewnienie się, że produkt ten oraz rekomendacje tutaj zawarte są dopasowane do 
potrzeby, typu podłogi i bieżącej sytuacji. Bona odpowiada wyłącznie za dostarczony 
produkt. Profesjonalna i tym samym udana aplikacja produktu wykracza poza naszą 
kontrolę. W razie wątpliwości prosimy przeprowadzić wstępny test. Zaleca się, aby 
użytkownik przeczytał i przyswoił informacje zawarte na etykietach umieszczonych na 
opakowaniu i w karcie bezpieczeństwa przed użyciem niniejszego produktu. 
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