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Bona Cleaner är en koncentrerad, något alkaliskt rengöringsmedel specifikt utvecklad 

för rengöring av lackerade trägolv och korkgolv. Bona Cleaner är lämplig för 

dagligrengöring med mopp alternativt tillsammans med en kombi skurmaskin. 

 

• För lackerade trä- och korkgolv 

• Effektiv, låg-skummande formulering 

• Lämnar inga restprodukter 

• För dagligt underhåll och djuprengöring 

 

 

 
 

 

pH-värde:     Koncentrat ca 11 

Spädning:     Normal rengöring: 1 dl koncentrat till 10 liter vatten. 

  Djupare rengöring: 2 dl koncentrat till 10 liter vatten. 

Säkerhet:  Se separat säkerhetsdatablad 

Hållbarhet:    Minst 2 år från tillverkningsdatum i oöppnad 

originalförpackning 

  

Lagring/transport:  Lagras och transporteras frostfritt 

Förpackning:  3 x 5 liter 

  10 x 1 liter 

 

 

 
 

Dammsug och ta bort all lös smuts. Späd ut produkten enligt rekommendation. 

Produkten rekommenderas både för manuell och maskinell rengöning. Produkten kan 

användas tillsammans medr Bona Power Scrubber. Vid användning med andra 

skurmaskiner kontrollera maskinleverantörens anvisning. 

 

 
 

Fyll på din skurmaskin eller lägg ut utsädd produkt på golvet. Rengör golvet antingen 

med en skurmaskin eller med en mopp. Notera att för mycket vatten kan skada ditt 

trägolv. Använd alltid så lite vatten som möjligt för att rengöra ditt trägolv. Se upp med 

alla typer av springor så att vatten inte rinner ner i dessa. Vid manuell rengöring måste 

vattnet bytas med jämna mellanrum för att bibehålla en bra rengöring för ett rent golv. 

 

Rekommendationer för kombi-skurmaskiner:  

 

1. Fyll alltid tanken med vatten innan användning.  

2. Kör maskinen alltid längs med och aldrig tvärs över parkettbrädorna.  

3. Vatten åtgången bör aldrig överstiga 1lit/100m2 . Testa genom att tillsätta 10 liter 

vatten till tanken och kontrollera hur mycket vätska som återstår efter 100m². 9 

liter skall vara kvar i tanken.  

4. Allt vatten skall sugas upp se till att det inte bildas pölar när maskinen svänger.  

5. Vid spridning av vatten med maskinen skall vattnet sugas upp inom 3 minuter.  

6. Håll gummiskrapan ren och i god kondition, byta ut dessa med jämna mellanrum 

när maskinen lämnar pölar eller för mycket vatten.  

7. Använd inte för aggressiva skurblock då dessa kan repa och slita ner golvytan. 

Mildare skurblock = mindre slitage. 
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Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och 

gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida 

produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella 

träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad 

applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett 

test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på 

förpackningen och tillhörande säkerhetsdatablad innan produkten används. 

Observera 


