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Rengjøring &
vedlikehold

Floor Care
Bona Deep Clean Solution 
Teknisk datablad 

Bona Deep Clean Solutioner et konsentrert rengjøringsmiddel for grundig dyprensing 
av lakkerte og oljede tregulv. Den unike resepten gir optimal, effektiv rengjøring og 
fjerner  bl.a gjenstridige hælmerker uten risiko for misfarging av treverket. Brukes til 
f.eks å gjenopprette og avfette overflaten før du bruker vedlikeholdsolje eller relakkerer
eller for gjenoppretting av friksjon. Kan brukes med renholdsmaskin og er spesielt
egnet for Bona PowerScrubber. Kan også brukes til manuell rengjøring.

pH-verdi: Konsentrat ca 12,5

Bruksklar ca 11

Blandnings 

forhold:

Sikkerhet:

Holdbarhet:

Lagring/transport: 

Forpakning:

Lakkerte gulv: 1 liter konsentrat till 9 liter vann.

Oljede gulv: 0,5 liter konsentrat till 9,5 liter vann.

Se separat sikkerhetsdatablad

Minst 2 år fra produksjonsdato i uåpnet 
originalforpakning

Lagres och transporteres frostfritt

3 x 5 liter 

Støvsug og fjern alt løs smuss. Fortynn produktet som angitt. Deep Clean Solution 
anbefales for både manuell og mekanisk rengjøring. Produktet er tilpasset Bona 
Power Scrubber. Ved bruk med andre maskiner, kontroller at du overholder 
maskinleverandørens instruksjoner.
MERK! Etter dyprens med dette produktet, kan det være nødvendig med et 
vedlikehold på overflatebehandlingen på oljede og hardvoksoljede gulv. Se separat 
instruksjon samt anbefalt fortynning på ulike typer overflatebehandling på produktets 
etikett.

Tekniska data        
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Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke 
krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og 
anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale 
situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell 
og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en 
foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, 
etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruker produktet. 
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