
O Bona Deep Clean Solution é um produto de limpeza concentrado para realizar uma
completa e profunda limpeza de pisos de madeira envernizados ou oleados. A sua
fórmula exclusiva oferece uma limpeza ideal e eficaz e elimina as marcas de calçado
mais persistentes sem risco de provocar manchas na madeira. Usar para reavivar pisos
de madeira sem brilho ou para restaurar a superfície e remover a gordura da mesma
antes de aplicar um óleo reparador ou de manutenção. Pode ser usado com máquinas
de limpeza e é particularmente adequado para a máquina Bona PowerScrubber. É claro
que também pode ser usada para executar a limpeza à mão.
Experimente um novo nível de limpeza.
 
• Reaviva pisos manchados e sujos
•  Dissolve a sujidade profundamente incrustada e persistente
•  Seguro e extremamente eficaz
•  Otimizado para uso com a Bona PowerScrubber
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Esta ficha técnica substitui qualquer versão anterior

Ficha Técnica

Bona Deep Clean Solution
Manutenção

pH: Concentrado, 12,5 aprox. de uma solução pronta para usar ,11 aprox. 

Dissolução: Para pisos envernizados, 1 litro de detergente por cada 9 litros de água

 Para pisos oleados: 0,5 litros de detergente por cada 9,5 litros de água

Segurança: Irritante, consulte a Ficha de Segurança para obter mais informações

Validade: Pelo menos 2 anos a partir da data de fabrico na embalagem original 
fechada

Acondicionamento: Armazenar em local livre de gelo

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

Dados técnicos
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Passar o aspirador pelo piso para remover a poeira e as areias soltas. Diluir a solução
Deep Clean Solution com água, dependendo do tipo de superfície a ser limpa. O Bona
Deep Clean Solution pode ser usado manualmente ou com uma máquina de limpeza, e
é especialmente otimizado para a máquina Bona PowerScrubber. Para usar o Bona
Deep Clean Solution com outras máquinas de limpeza, consultar os procedimentos de
uso e de configuração específicos do fabricante de cada máquina.

Aviso: Após a limpeza a fundo de um piso oleado, é necessário voltar a aplicar uma
nova camada de óleo de manutenção.

Preparação

Limpeza com Bona PowerScrubber

1. Encher 2/3 do depósito superior com água limpa morna. Adicionar a solução Bona Deep 
Clean Solution tal como o especificado (1 litro para pisos envernizados e 0,5 litros para pisos 
oleados) e encher o depósito com mais água até que esteja completo.

2. Girar o seletor para a posição de pressão média e empurrar a máquina para a frente em linha 
reta. Distribuir o detergente à medida que avança para a frente.

3. Retornar à sua posição original na ordem inversa do mesmo caminho sem distribuir 
detergente (se o piso estiver muito sujo, então deverá manter a distribuição de detergente).

4. Não deixar que o excesso de solução encharque ou crie poças no piso de madeira. Limpar 
de imediato com um esfregão os salpicos ou as áreas, nas quais a máquina não chegou.

5. Continuar a limpar numa nova zona até que todo o chão esteja limpo.

Aplicação


