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Údržba 

 

Bona Sportive Cleaner Plus je koncentrovaný, lehce alkalický přípravek, 
specificky určený pro příležitostné čištění lakovaných dřevěných 
sportovních podlah k odstranění vrstev tělesného tuku a jiných 
znečištění. Lze ho taktéž použít k odstraňování černých stop po 
podpadcích a podrážkách bot.  
 

 Čistící prostředek pro lakované dřevěné sportovní podlahy 

 Odstraňuje tělesný tuk a jiná znečištění 

 Snadné použití 
 

 
Hodnota pH:                                  koncentrát: cca. 11,0 – 11,5 
                                                      ředěný (20%) cca.10,5 
Ředění: čištění: na 1litr / 5 litrů vody 
                                                      odstranění černých stop po podpadcích a podrážkách bot 
                                                      1 uzávěr : 100ml vody 
Bezpečnost:                                  neklasifikován 
Bod vzplanutí:                               nehořlavý 
Trvanlivost:                                    nejméně 2 roky od data výroby, v neotevřeném      
                                                       původním obalu 

Skladování/transport:                     při teplotách od +50C do +250C. Chraňte před mrazem. 

Likvidace odpadů:                          nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být  

                                                       řešeno v souladu s místními předpisy.    

Balení:    3 x 5 litrů (44 krabic na paletě)  

                                                       10 x 1 litr (50 krabic na paletě)    

 
 

Vyhodnoťte stav podlahy a  její kompletní nalakování. Je důležité, aby Bona Sportive 
Plus nevsákl do otevřených spár a mohl potenciálně způsobit škody na zabarvení 
dřeva. Z podlahy odstraňte pomocí vysavače volné nečistoty a písek. 
 

 
 

Naředěný produkt (1 litr : 5 litrů vody) rovnoměrně aplikujte na podlahu mopem nebo 
podobným aplikátorem. Počkejte přibližně 5 minut a nechte roztok účinkovat. Podlahu čistěte 
vhodným čistícím strojem s červeným padem nebo podovným. Z povrchu odstraňte nečistoty 
buď pomocí čistícího stroje Bona Power Scrubber, mopu apod. Nakonec vyčistěte povrch 
podlahy čistou vodou.  
 

Důležité: Uvědomte si, že použití nadměrného množství vody může podlahu poškodit.  Vždy 
dodržujte, aby množství vody použité k čištění podlahy, bylo omezeno na minimum a buďte 
opatrní na podlahách, kde jsou otevřené spáry. Vodu určenou pro čištění pravidelně 
vyměňujte – vyhněte se tak šmouhám. 

 

 
 
Naředěný produkt (1 uzávěr / 100 ml vody) aplikujte na postižené místo. Po několika 
minutách povrch vytřete čistícím mopem. 
 

 
 

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti druhů 
dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela 
nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti 
funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré 
informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně 
porozuměl. 

 
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz. 
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