G U LV K O M PA G N I E T A / S T E K N I S K DA TA B L A D / B R U K E RV E I L E D N I N G

Bona PowerScrubber

Fjerner problemskitt og gjør fullstendig rent.
Produktbeskrivelse:
Bona PowerScrubber er en kompakt, kraftig renholdsmaskin for
rengjøring av lakkerte og oljete tregulv. Brukes sammen med Bona
Deep Clean Solution, og fjerner selv den tøffeste smuss og skitt fra
tregulv uten problemer. De to kontraroterende, sylindriske børstene
renser dypt, selv på grov, børstet parkett og gulv med faser.
Utmerket til periodisk renhold av idrettsgulv for å gjenopprette
opprinnelig friksjonsegenskaper, eller for grunnrengjøring før
relakkering av tidligere lakkerte tregulv.
Egenskaper
- Kraftig og enkel å manøvrere
- Spesiallagde roterende børster for alle typer parkett og tregulv.
- Ekstremt effektiv oppsamling av vann for sikker bruk på tregulv
- Enkel å fylle, tømme og transportere
Tekniske spesifikasjoner
Motor: 		
Strømforsyning:
Maskinens vekt:
Skurebørste:
Rotasjonshastighet RPM:
Vaskemiddel kapasitet:
Gråvannstank kapasitet:
Dimensjoner:
Anbefalt vaskemiddel:

Maks 2700 W, Gjennomsnittlig 1900 W
220-240 V / 50 Hz
34,5 kg
2 x 400 mm myk hvit nylon
1100
10 liter
10 liter
520 mm x 470 mm x 300 mm
Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner

Se produktets manual for ytterligere tekniske data
Før bruk, les vedlagte produktetmanual og sikkerhetsinstruksjonene!
De nedenfor angitte anbefalingene er gitt i god tro og er basert på vår nåværende erfaring med maskinen,
men hvert gulv må vurderes individuelt. Før bruk, sikre at gulvet er i god nok stand til at maskinen kan
benyttes.
Forarbeide
1. Støvsug gulvet for å fjerne støv og løse partikler.
2. Fyll tanken med rengjøringsmiddel (utblandet). Maksimalt 10 liter.
3. Koble maskinen til en jordet 220-230 V strømuttak.
4. Sett dreieknapp og middels trykk (håndtaket må være i oppreist stilling for å kunne endre dreieknapp).
5. Slipp ut en porsjon vaskemiddel og begynn umiddelbart å kjøre maskinen forover i en rett bane. Maskinen
kan brukes i hvilken som helst retning, men hvis mulig, følges retningen av trevirket.
6. Dra så tilbake til utgangsposisjon i samme spor. På mindre skitne overflater du kan hoppe over returen.
På tungt tilsmussede flater påføres vaskemiddel på både fremover og tilbake turen.
7. Ikke la overflødig vann bli liggende på gulvet. Tørk umiddelbart opp søl eller dersom ikke alt suges opp
av maskinen.
8. Fortsett rengjøring i en ny bane til hele gulvet har blitt rengjort.
Hvis mer kraft er nødvendig, for eksempel for å fjerne tungt inngrodd skitt eller inngrodde skomerker, kan
rattet dreies til maksimalt trykk. Vær imidlertid oppmerksom på at når du kjører med maksimalt trykk er det
viktig at maskinen alltid holdes i bevegelse og aldri jobber med tørre børster! Det er ellers fare for skade på
gulvet.
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VIKTIG INFORMASJON - For et vellykket resultat og problemfritt maskinhold.
- Bona PowerScrubber er laget for å samle opp væske og ikke skitt og grus. Støvsug derfor gulvet før
maskinen benyttes for å sikre at grus og stein vil ikke skader eller ødelegger den innvendige turbinen.
- Hold alltid maskinen i bevegelse under bruk og aldri kjør med tørre børster! Blir du stående på samme sted
med børstene senket kan dette forårsake skade på gulvet.
- Begynn alltid rengjøring med lavt eller middels press og øk gradvis etter behov. Det er ikke nødvendig å
være mer aggressiv mot gulvet enn nødvendig.
- Etter bruk av maskinen, vil børstehuset være vått og føre til noen etterdrypp. For å minimere etterdrypp,
stopp påføringen av rengjøringsmiddel (mens du fortsatt holde maskinen i bevegelse) ca. 30 sek før du
avslutter arbeidet.
- Dersom du tar en pause i rengjøringsjobben, skal maskinen først plasseres på en tildekket overflate for å
forhindre at mulig etterdrypp av vaskemiddel skader gulvet.
- Sjekk vannivået i vanntanken regelmessig. Hvis maskinen lager en tikkende lyd, betyr det at det ikke tilføres
rengjøringsmiddel til vannpumpen. Tøm da oppsamlingstanken og fyll opp med mer rengjøringsmiddel. Ikke
kjør vannpumpen tørr over en lengre periode.
- Tøm og rengjør maskinen etter hver bruk. Ikke oppbevar den med gråvann eller rengjøringsmiddel i tankene.
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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