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Bona Parkett Cleaner jest skondensowanym, lekko alkalicznym, środkiem 
czyszczącym, przeznaczonym do czyszczenia polakierowanych podłóg drewnianych i 
korkowych. Służy on zarówno do bieżącej pielęgnacji, jaki i czyszczenia bardzo 
brudnych podłóg, nie usuwając z powierzchni warstwy Bona Polish, czy Bona Freshen 
Up. 
 
Największe zalety: 
 
• Przeznaczony do czyszczenia polakierowanych podłóg drewnianych i korkowych; 
• Odpowiedni zarówno do obiektów mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej; 
• Lekko alkaliczny środek czyszczący; 
• Nie rozpuszcza Parkett Polish, Freshen Up i tym podobnych produktów; 
• Łatwy w użyciu; 
• Może być także stosowany do podłóg laminowanych. 
 
 
 

 
 
Typ produktu: Środek do czyszczenia polakierowanych podłóg 

drewnianych 
Wartość pH - koncentrat: około 11 – 11,5                                                    

- gotowa mieszanka (0,5%):  około 8 
Gęstość:  1.0 Kg/dm3 
Proporcje mieszania:  - Normalne czyszczenie: 50 ml (5 nakrętek)/10 l wody 

- Bardzo brudne podłogi: 100 ml (10 nakrętek)/10 l 
wody 

Narzędzia:  Mop, szmatka lub szlifierko - polerka 
Bezpieczenstwo Niesklasyfikowany (patrz Karta Charakterystyki 

Substancji Niebezpiecznej i Preparatu 
Niebezpiecznego) 

Temperatura zapłonu                    Niepalny 
Okres przydatności do użycia:  2 lata od daty produkcji, w  nieotwieranym 

oryginalnym opakowaniu 
Przechowywanie/transport:  Chronić przed mrozem 
Postępowanie z odpadami:  Resztki produktu i puste opakowania powinny 
 być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Wielkość opakowań: 3 x 5 litrów (44 kartony na palecie)                                                             

10 x 1 litr (50 kartonów na palecie) 
 
 

 
 
Usunąć z podłogi pył i piasek itp. przy pomocy odkurzacza, miotły lub innej metody “na 
sucho”.  
 
 

 
Środek aplikować mopem, szmatką lub szlifierko – polerką. 
 

 
 

Ocenić stan podłogi i odpowiednio rozcieńczyć Parkett Cleaner (do normalnego 
czyszczenia 50 ml / 10 litrów wody, dla podłóg bardzo zabrudzonych 100 ml / 10 litrów 
wody).  
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Przygotowanie 
 

       

Dane techniczne 
 

       

Systemy aplikacji 
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W dużych pomieszczeniach, najlepszą metodą jest zastosowanie maszyny czyszczącej 
oraz myjąco-suszącej lub systemu rozpylająco - polerującego. Mniejsze podłogi mogą 
być czyszczone przy użyciu mopa lub dobrze wyciśniętej szmatki. 

Uwaga: Ważne jest, aby ilość wody używanej do czyszczenia podłogi, była jak 
najmniejsza. 

 

 
 

Do pielęgnacji podłogi stosować produkt Bona Polish lub Bona Fershen Up 
 
Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej 
www.bona.com.  
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