
Bona 
Pleie Bona Clean R60 

Teknisk datablad

Bona Clean R60 er et mildt, vannløselig vedlikeholdsprodukt for rutinemessig 
rengjøring og pleie av elastiske gulv. Den har to virkemåter, det rengjør gulvet og 
etterlater en tynn, beskyttende film. Bona Clean R60 gir økt glans og holdbarhet og 
er kompatibel med Bona Pure behandlingsystemer for elastiske gulv.

• Renhold og vedlikehold i samme operasjon
• Etterlater en  beskyttelsesfilm som er lett å fjerne
• Lavtskummende

Type produkt: 
pH-verdi: 
Fortynning: 

Rekkevne: 

Verktøy: 
Holdbarhet: 
Lagring/transport: 

Avfall: 

Forpakning: 

Renholds-/vedlikeholdsprodukt for fleksible gulv
Ca. 9.5 (konsentrat) 
Daglig renhold: 50 ml til 10 liter vann(1:200) 
Periodisk vedlikehold: 1 liter til 10-liter (1:10) kaldt vann
Daglig renhold 1 l. = 1000 m² 
Periodisk vedlikehold: 1 l. = 50 m² 
Bona Mikrofiber påføringspad eller rengjøringsmopp 
2 år fra  produksjonsdato i uåpnet originalemballasje 

Temperaturen må ikke falle under + 5 ° C eller overstige + 
25 ° C under lagring og transport.
Avfall og tomme kanner skal håndteres i henhold til lokale 
bestemmelser
10 x1 liter, 3x5 liter

Daglig renhold

• Fjern løs smuss fra gulvet ved støvsuging eller feiing.
• For manuell rengjøring, fortynn 50 ml Bona Clean R60 med 10 liter kaldt

vann. Vask gulvet med løsningen og la overflaten tørke. For tyngre renhold,
bruk til 250 ml til 10 liter vann. Overflaten blir rengjort og beskyttet i en
operasjon. For rengjøring med maskin anbefales en fortynning på 25 ml til 10
liter vann (1: 400).

Periodisk vedlikehold

1. Bona Clean R60 er også egnet for det første vedlikeholdet av elastiske gulv
etter periodisk rens/grovrengjøring.

2. Fjern løs smuss fra gulvet med tørr metode (støvsuging, feiing).
3. Fortynn 1 l Bona Clean R60 med 10 liter kaldt vann, legg blandingen ut på

gulvet med løsningen og la overflaten tørke.
4. Etterpå poleres gulvet med en egnet gulvpad (vanligvis hvit) og en standard

poleringsmaskin.

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 bruk av produktet. 
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