
Bona Cleaner é um detergente concentrado ligeiramente alcalino, desenhado especificamen-
te para a limpeza de pavimentos envernizados de madeira e cortiça. Bona Cleaner pode ser 
utilizado regularmente para limpar com esfregona ou com máquina. 

•    Especificamente desenhado para pavimentos envernizados de madeira e cortiça
•    Fórmula eficiente e que faz pouca espuma
•    Não deixa resíduos fosqueantes
•    Para manutenção diária e limpeza em profundidade

pH: Concentrado: aprox. 11 

Densidade: 1,0 kg/dm3

Dissolução: Limpeza normal: 1 dl/ 10 litros de água 
Pavimentos muito sujos: 2 dl/ 10 litros de água

Segurança: Não classificado

Ponto de Inflamação: Não inflamável

Vida útil: Pelo menos 2 anos a partir da data de produção no seu recipiente origi-
nal sem abrir

Acondicionamento: Armazenar preservando das geadas

Embalagem: 3 x 5 litros (44 caixas por palete)
 10 x 1 litros (50 caixas por palete)

Eliminar o pó e areia solta, etc. utilizando um aspirador, mopa ou outro sistema de limpeza em 
seco.

Diluir o concentrado segundo as recomendações e limpar o pavimento utilizando uma esfre-
gona ou um sistema de limpeza automático equipado com um pad branco ou de cor torrado. 
Tenha em conta que a utilização excessiva de água pode danificar o pavimento. Para limpar 
utilize sempre a quantidade mínima de água e tenha cuidado nas zonas nas quais o pavimento 
tenha rachas ou aberturas. Substitua a água periodicamente para evitar que fiquem riscos nos 
pavimentos. 

Recomendações de utilização para uma máquina de limpeza automática:

1. Encha sempre o depósito com água limpa antes da sua utilização.
2. Desloque a máquina no sentido longitudinal das tábuas do parquet, nunca 
 perpendicularmente.
3. A perda de água da máquina não deve ser superior a 1l/100m2. Faça uma prova acres-

centando 10 litros de água ao depósito e comprove a água que fica depois de ter percorri-
do 100 m2 (por exemplo, 5 x 20 m). Devem ficar 9 litros no depósito.

4. Deve  retirar a água prontamente, certificando-se de que não ficam poças ao rodar a 
máquina. 

5. No caso de distribuir água com a máquina, deve ser eliminado num tempo não 
 superior a 3 minutos.
6. Mantenha a banda de borracha limpa e em bom estado. Mude-a anualmente ou se a 

máquina deixar poças ou demasiada água.
7.   Não utilize pads agressivos sobre a superfície. Os pads agressivos podem riscar ou 

desgastar a superfície. Quanto mais suave for o pad, menos desgaste produzirá.
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