
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                              

 
BONA CR, spol. s r.o.,  Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, 

telefon: +420 236 080 211, fax: +420 236 080 219, infolinka 800 100 103, www.bona.cz, bonacr@bona.com 
 

 

BonaMaintenance 

Čistící prost ředek na podlahy 
 
Popis produktu: 
Čistící prost ředek na podlahy je koncentrovaný, lehce alkalický čistící p řípravek, speciáln ě 
vyvinut na tvrdé povrchy. 
Usnadňuje jak normální denní čišt ění, tak i čišt ění siln ě znečišt ěných podlah bez toho, že by 
byl z povrchu odstran ěn buď Bona Parkett Polish nebo Bona Osv ěžovač podlah.  
 
Vlastnosti: 

• Speciálně vyvinut na tvrdé povrchy (laminátové podlahy, PVC, keramickou 
dlažbu, marmoleum, vinyl) 

• Vhodný pro použití jak v domácnostech, tak i v komerčních budovách  
• Ochrana a péče o podlahu 
• Účinně odstraňuje skvrny, nečistoty a špínu 
• Připraven k okamžitému použití. Stačí nanést rozprašovačem 

a setřít mopem. Žádné rozpouštění ve vodě. Žádný kyblík. 
• Netoxický a ekologický výrobek 
 

TECHNICKÁ DATA: 
pH-hodnota: Cca. 7 až 8 
Hustota: 1.0 kg/dm3 
Ředění: Neředí se. Pro okamžité použití. 
Bezpečnost: Neklasifikován 

S  2   Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 29  Nevylévejte do kanalizace. 
S 37  Používejte vhodné ochranné rukavice. 

Kód odpadu: 20 01 30 
Likvidace odpadu z obal ů: Prázdné a suché obaly (PEHD )předejte na řízenou skládku k 

recyklaci. 
Osvědčení o zpětném odb ěru 
a využití odpadu z obal ů: 

Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134. 

Teplota vznícení: Nehořlavá kapalina (dle ČSN 65 0201) 
Trvanlivost: Nejméně 2 roky od data výroby, v originálním neotevřeném 

obalu  
Skladování: Od +50C do +250C 
Balení: 10 x 1 litr v mechanickém rozprašovači 

3 x 4 litry v plast. kanystru (náhradní náplň). 
 

Zpracování 
 
Příprava povrchu 

Prach / písek odstraňte pomocí vysavače, nůžkového mopu, případně jinou vhodnou suchou 
metodou čištění.  
• Nastříkejte a vytřete do čista 
• Čištění bez zanechání pruhů 
• Ochrana a péče 
• Pro laminátové podlahy, PVC, keramickou dlažbu, marmoleum, vinyl  
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Aplikace 
 
Vyhodnoťte stav podlahy a na znečištěná místa, případně na celou plochu podlahy, 
postupně nastříkejte Bona Čistící prostředek na podlahy a setřete. Menší plochy lze čistit s 
použitím Bona mopu s modrým čistícím padem.  
 
 
Upozorn ění:  Je důležité, aby množství přípravku použité k čištění podlahy, bylo omezeno na 
minimum.  
 

Podrobn ější informace o výrobku naleznete v našem Bezpe čnostním listu. 

 
Výrobce:       BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden 
            Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505 
 
Distributor:   Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103 
                          Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161 
 


