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Onderhoud 

Bona Cleaner is een geconcentreerd licht alkalisch schoonmaakmiddel, speciaal voor 
het reinigen van gelakte houten vloeren en kurkvloeren. Bona Cleaner kan worden 
toegepast voor het regulier reinigen of voor proffesioneel machinaal gebruik. 
 
 speciaal ontwikkeld voor het reinigen van houten gelakte vloeren 

 en kurkvloeren 
 efficiënt, lage schuimvorming formule 
 laat geen matte resten achter 
 voor het dagelijks onderhoud en grondige reiniging 
 
 
 
pH-waarde : geconcentreerd: circa 11 
Dichtheid : 1.0 kg/dm³ 
Verdunning : normaal gebruik: 1 dl op 10 liter water 
   voor sterk vervuilde vloeren: 2 dl op 10 liter water 
Veiligheid : niet geclassificeerd 
Ontbrandingspunt  : niet brandbaar 
Houdbaarheid : tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele  
   verpakking, vorstvrij bewaren 
Verpakking : 5 liter blikken (3 x 5 - 44 dozen p/pallet) 
   1 liter flessen (10 x 1 - 50 dozen p/pallet) 
 

 
Verwijder stof , gruis etc. met een stofzuiger, bezem of een ander droge 
reinigingsmethode. 
 
 
 
Beoordeel de conditie van de vloer en verdun Bona Cleaner zoals voorgeschreven (zie 
technische gegevens hieronder). 
De vloer reinigen met een goed uitgewrongen doek of een mop. Nooit een doornatte 
doek of mop gebruiken, sommige houten vloeren zijn vochtgevoelig. Wees voorzichtig 
waar de vloer open kieren heeft. Vervang het eventueel vervuilde water met de Cleaner 
regelmatig om strepen te voorkomen. 
 
Aanbevelingen voor het professioneel machinaal gebruik 
1. Vul de tank altijd met schoon water vóór gebruik. 
2. Beweeg de machine in de lengte van het parket, nooit kruislings 
3. Waterafgifte van de machine mag niet 1 liter/100 m² overschrijden. Test dit door 10 

liter water in de tank te doen en controleer het overgebleven water na 100 m² (b.v. 
5 x 20 m); er moet dan nog 9 liter in de tank zitten. 

4. Water moet direct worden verwijderd, check of er geen plassen zijn blijven liggen 
wanneer de machine wordt gekeerd. 

5. Na waterafgifte van de machine, moet het water binnen 3 minuten worden 
verwijderd. 

6. Houd de rubberen band schoon en in goede conditie. Vervang dit jaarlijks of als de 
machine plassen achterlaat of teveel water. 

7. Gebruik geen agressieve pads op het oppervlak; deze kunnen krassen  of slijtage 
veroorzaken. Des te milder de pad, des te minder slijtage. 
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