Bona Sportive Cleaner Plus
Teknisk datablad

Bona Sportive Cleaner Plus er et konsentrert rengjøringsmiddel for grundig dyprens av
lakkerte og oljede tregulv. Den unike formelen gir en optimal og effektiv rengjøring og
fjerner f. eks. gjenstridige hælmerker uten fare for misfarging av treverket. Brukes også
til å nullstille og avfette gulvflater før påføring av vedlikeholdstrøk med lakk eller olje/
polish. Kan brukes med skuremaskin og er spesielt egnet for Bona PowerScrubber.
Kan også brukes til manuell rengjøring. Prøv, og opplev et nytt nivå av renhet!




Kraftig dybderengjøring av svært skitne gulv
Løser raskt opp inngrodd smuss og vanskelige skomerker.
Optimalisert for bruk med Bona PowerScrubber

Teknisk data
pH-verdi:

Konsentrat ca. 12,5
Utblandet ca. 11

Fortynning:

Lakkerte gulv: 1 liter konsentrat till 9 liter vann Oljede
gulv: ½ liter konsentrat till 9,5 liter vatten

Sikkerhet:

Irriterende, se sikkerhetsdatablad for mer informasjon

Holdbarhet:

Minimum 2 år, fra produsjonsdato i uåpnet
originalforpakning.

Lagring/transport:

Lagres frostfritt

Forpakning:

3 x 5 liter (44 kartonger per pall)

Forberedelser
Støvsug omhyggelig og fjern løst smuss. Fortynne Sportive Cleaner Plus som
anvist. Sportive Cleaner Plus er egnet for både manuell og maskinell rengjøring og
er spesielt velegnet for bruk med Bona PowerScrubber. Når produktet brukes
sammen med andre vaskemaskiner følges produsentens anbefalinger.
NB! Etter dyprengjøring av oljede gulv er alltid en påfølgende behandling med
vedlikeholdsolje eller refresher påkrevet.

Påføring
Rengjøring med Bona PowerScrubber
1. Fyll 2/3 av den øvre tanken med rent, lunkent vann. Tilsett Sportive Cleaner
Plus behov (1 liter til lakkerte gulv, ½ liter til oljet gulv) og fyll opp resten av
tanken med mer vann.
2. Sett bryteren på PowerScrubberens side på middels trykk og kjør maskinen i
treverkets lengderetning i en rask passasje. Legg ut rengjøringsmiddel mens
du kjører fremover.
3. Returner til utgangspunktet. Ikke legg ut rengjøringsmiddel mens du trekker
bakover (hvis gulvet er svært skittent, kan dette gjøres, men forsøk først med
èn passering).
4. Pass på at ikke overskytende rengjøringsmiddel akkumuleres på gulvet. Tørk
umiddelbart opp søl og ansamlinger av produktrester.
5. Fortsett på samme måte i et nytt spor osv. til hele gulvet er rengjort.
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Semimanuell rengjøring med Skuremaskin
1. Påfør Sportive Cleaner Plus i en passende oppløsning på en liten del av
gulvet og la virke ca 3 minutter. Vær sparsom med mengden produkt dersom
gulvet har mye eller store sprekker/skjøter.
2. Skrubb den våte delen med en skuremaskin (100-200 rpm.). På lakkerte gulv,
bruk en rød pad, på oljet gulv kan opptil brun pad brukes. Start alltid med en
så myk pad som mulig og gå opp i grovhet om nødvendig.
3. Tørk av/sug opp oppløst smuss umiddelbart med en mopp/vannsuger. Skyll
moppen i en bøtte med rent vann. Skift vann regelmessig.
4. Fortsett seksjon for seksjon til hele overflaten er rengjort
Etterbehandling (polish, refresher eller olje)
• Etter dyprengjøring av oljede gulv kreves påfølgende vedlikeholdsoljing med
f.eks. Bona Care Oil eller Bona Wax Oil Refresher.
• Før du bruker polish eller refresher (Bona Polish, Bona Freshen Up) må
overflaten nøytraliseres ved å vaske en ekstra gang med rent vann. Rester
etter Sportive Cleaner Plus kan forårsake ujevn/matt glans.
Viktig informasjon
Informasjonen som gitt i dette datablad er i hht. vår nåværende kunnskap og gjør ikke
krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å kontrollere at produktet og
anbefalingene her er skikket for det tiltenkte formål, treslag og dagens situasjon før
bruk. Bona kan bare garantere det leverte produkt. En profesjonell og dermed
vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil foreta en foreløpig test.
Bruker oppfordres til å lese og forstå all informasjonen på pakken, etiketter og
sikkerhetsdatablader produktet tas i bruk.

Applicering
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