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Povrchová  
   úprava 

Bona Sportive Cleaner Plus je koncentrovaný  zásaditý čistící prostředek 
pro čištění silně ulpělých nečistot na parketách ve sportovních halách. 
K odstraňování tělesného potu a jiných nečistot jakož i šlápot a šmouh 
po podpatcích.  
 
•    Speciální čistící prostředek pro lakované podlahy ve sportovních halách 
•    Odstraňuje tělesný pot a jiné nečistoty 
•    Snadná aplikace  
 

 
Hodnota pH:     koncentrát: cca 11-11,5 
                                       ředený (20%): cca 10,5    
Ředění:     běžné čištění: 1 litr / 5 litrů vody 
                                       odstranění silně znečištěných míst a šmouh po botách:  
                                       1 víčko / 100 ml vody 
Bezpečnost:    Není klasifikováno jako nebezpečný produkt.  
Bod vzplanutí:                Není vznětlivý. 
Záruční lhůta:     Minimálně 2 roky od data výroby v původním   
                                       neotevřeném obalu. 
Skladování:                    Při skladování chraňte před mrazem.                       
Balení:     3 x 5 litr (44 krabic na paletě) 
                                       10 x 1 litr (50 krabic na paletě) 
 

 
 
Ujistěte se, že podlaha je v bezvadném stavu a že podlahové těsnění je kompletní. Je 
důležité, aby se Bona Sportive Cleaner Plus nedostal do otevřených spár – mohl by 
povrch narušit. Odstraňte nečistoty a kamínky na podlaze. 
 

 
 
Zředěný produkt (1 litr na 5 litrů vody) naneste rovnoměrně na plochu pomocí mopu 
nebo obyčejného hadru na podlahu. Roztok nechte asi 5 minut působit. Poté podlahu 
vyčistěte čistícím strojem pomocí červeného padu. Všechny zbytky z povrchu odstraňte 
vysavačem, mopem apod. V poslední pracovní operaci povrch důkladně vytřete hadrem 
namočeným v čisté vodě. 
 
Důležité upozornění! Je důležité, aby množství použité vody k čištění podlahy bylo 
minimální. Dřevěná podlaha při větším množství vody trpí a může nabobtnat, proto 
dbejte na to, aby na povrchu nezůstaly louže vody! 
 
Odstraňování silně znečištěných míst a šmouh po podpatcích: 
Naneste zředěný produkt (1 víčko uzávěru na 100 ml vody) na znečištěná místa. Po 
několika minutách ošetřený povrch vytřete čistým hadrem na podlahu. 
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