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Bona Deep Clean Solution
Kraftig renhold av ditt tregulv.
Produktbeskrivelse
Bona Deep Clean Solution er et konsentrert rengjøringsmiddel for grundig,
dyp rengjøring av lakkerte og oljete tregulv. Den unike formelen gir optimal
rengjøringseffektivitet og fjerner gjenstridige skomerker og klister uten
risiko for skjolder i treverket. Bruk den til å tilbakestille eldre tregulv til
opprinnelig glans og friksjon, eller til nullstilling og avfetting overflaten før
vedlikeholdspåføring av lakk eller olje. Kan brukes med gulvvaskemaskiner
og er spesielt egnet bruk med for Bona PowerScrubber. Kan selvsagt også
brukes til manuell rengjøring. Prøv og oppleve et nytt nivå av periodisk
renhold.
Bruksområde
For periodisk renhold av lakkerte tre- og kork gulv. For manuell bruk eller for
bruk med Bona PowerScrubber.
Egenskaper
• Revitaliserer kjedelige, skitne gulv
• Løser dypt inngrodd skitt og sta slitemerker
• Sikker og ekstremt effektiv
• Optimalisert for Bona PowerScruber
Forarbeide
Støvsug for å fjerne støv og småstein. Fortynn Deep Clean Solution med vann tilpasset typen overflate som skal
renses. Bona Deep Clean Solution kan brukes manuelt eller med en skuremaskin og er spesielt optimalisert for
Bona PowerScrubber. For bruk av Bona Deep Clean Solution med andre skuremaskiner henvises til produsentens
anbefalinger og operative prosedyrer.
Merk: Etter dyprens av et oljet gulv, er det nødvendig å utføre anbefalt vedlikeholdsprosedyre.
Produktegenskaper
• pH verdi					Konsentert ca 12,5						
						Utblandet ca 11
• Egenvekt					1.0 kg/l
• Utblanding					Lakkerte gulv 1 : 9						
						Oljete gulv 0,5 : 9,5
• Oppbevaring					Frostfritt
• Sikkerhet					
Irriterende, se sikkerhetsdatablad for mer informasjon
• Holdbarhet					
Minst 2 år i uåpnet beholder
Forpakning
Kanne à 5 liter 							

Kartong à 3 kanner

Bruksanvisning
Rengjøring med Bona PowerScrubber
1. Fyll 2/3 av den øvre tanken med rent, lunkent vann . Tilsett Bona Deep Clean Solution etter ønske ( 1 		
liter for lakkerte gulv, 0,5 liter for oljet ) og fyll opp med mer vann inntil beholderen er full.
2. Sett trykkregulatoren til middels trykk og kjør maskinen fremover langs treverket i en rett bane . Legg 		
ut vaskemiddel på fremoverturen.
3. Trekk tilbake til utgangspunktet ned det samme sporet uten å legge ut vaskemiddel (hvis gulvet er 			
svært skittent legges vaskemiddel ut også på returen)
4. Ikke la overflødig vaskemiddel bli liggende på gulvet. Dette må snarest mulig tørkes opp med en 			
mopp el.lign.
5. Fortsett arbeidet i en ny bane til hele gulvet har blitt rengjort.
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Semi - manuell rengjøring med poleringsmaskin
1. Påfør uttynnet Deep Clean Solution på en liten del av gulvet og la det virke ca tre minutter for å løse 			
opp skitten. Vær forsiktig med vannbruken der gulvet har sprekker.
2. Skrubb den våte delen ved hjelp av en standard hastighets (ca 154 rpm) skuremaskin. på lakkerte gulv, bruk en
rød pad, på oljete gulv kan opp til en brun pad kan vurderes. Begynn med å bruke en så myk pad som mulig
og øk gradvis etter behov.
3. Tørk opp oppløst skitt med en mopp. Skyll moppen jevnlig i en bøtte med rent vann og skift vannet 			
ofte.
4. Fortsett slik seksjon for seksjon inntil hele overflaten er blitt rengjort. Deretter utføres evt. etterbehandling/
vedlikehold.
Etterbehandling
Etter rens av lakkerte gulv anbefales en omgang med en refresher som f.eks. før bruk av Bona Freshen Up skal hele
gulvet vaskes en ekstra gang med rent, lunkent vann for å fjerne alle rester etter Deep Clean Solution. Oljete gulv
skal alltid vedlikeholdoljes etter bruk av Deep Clean Solution.
Generell Informasjon:
Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye gjennomførte forsøk og
erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidsstedet eller i det
omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil som
oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige forhold
utenfor vår kontroll.
Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tvilstilfeller skal alltid
prøvepåføring utføres.
Gulvkompagniet A/S forbeholder seg retten til endinger i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående varsel.
Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon
DATABLAD SKAL ALLTID GJENNOMLESES FØR BRUK AV PRODUKTET.
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