Bona Čistič na parkety Free & Simple
Technický list
Bona Čistič na parkety Free & Simple byl vyvinut speciálně pro osoby trpící astmatem a pro
alergiky. Snadno se používá a nezanechává žádné šmouhy. Je určený pro lakované podlahy a
pro podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem. Je připraven k okamžitému použití.




Hypoalergenní
Bez barviv a vůní
Bez konzervačních látek

Technická data
Hodnota pH:

cca 4,5 – 5,5

Ředění:

neředí se, připraven pro okamžité použití

Bezpečnost:

není klasifikován jako nebezpečný dle Evropské normy (EC)
1272/2008.

Složení:

<5 % neiontových povrchově aktivních látek, bělící činidlo
na bázi kyslíku

Likvidace:

prázdné obaly jsou recyklovatelné jako tvrdý plast

Osvědčení o zpětném odběru
a využití odpadu z obalů:
společnost EKO-KOM, Osvědčení EK-F-050- 20 134
Záruční lhůta:

3 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu

Skladování / přeprava:

teplota nesmí klesnout pod +5 °C a nesmí překročit +25 °C
během přepravy a skladování.

Balení:

1 litr v mechanickém rozprašovači
2,5 litru v plastovém kanystru (náhradní náplň)
850 ml do Bona Spray Mopu (doplnitelná náplň)

Certifikace:

AAFA (Astma Allergy Foundation of America)
Greenguard GOLD

Aplikace
Příprava povrchu
Prach / písek odstraňte pomocí vysavače, nůžkového mopu, případně jinou vhodnou suchou
metodou čištění.
Aplikace
• Nastříkejte Bona Čistič na parkety Free & Simple po malých úsecích.
• Vytřete dosucha pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Vyměňte čistící utěrku,
pokud je příliš znečištěná.
Pokud jsou na podlaze šmouhy, lepkavé skvrny, stopy od bot apod., nastřík ejte čistící
prostředek přímo na znečištěné místo a nechte působit několik minut. Poté setřete místo
pomocí Bona mopu a mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad.
Pro více informací, navštivte nás na www.bona.com/cz.
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