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Pro více informací navštivte www.bona.com/cz

Čištění za sucha – volné nečistoty 
• Pravidelně vysávejte nebo zametejte podlahu pomocí 

mikrovláknové utěrky Bona Dusting Pad. Bona Dusting 

Pad odstraní volné nečistoty. 

• Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

Čištění za sucha – volné nečistoty 
• Nařeďte přípravek Bona Oil Soap s vodou  

(2 dl na 10 litrů vody). 

• Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad.

• Několikrát vyměňte čistící roztok za nový.
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Pro více informací navštivte www.bona.com/cz

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použití čisticího 

prostředku Bona DeepClean W v kombinaci s našim 

čisticím strojem Bona Power Scrubber. Jestliže  

použijete Bona DeepClean W s jiným čisticím strojem, 

řiďte se instrukcemi pro přípravu a manipulaci stroje 

daného výrobce. 

Důkladným vyčištěním podlahy je odstraněna ochrana 

povrchu podlahy. Proto je zapotřebí podlahu znovu 

nasytit olejem (viz návod Ochrana povrchu na další 

stránce).

• Připevněte červené kartáče na Bona Power Scrubber.

• Naplňte nadrž čisticího stroje v poměru 0,5 litru Bona 

Deep Clean W, zbývající objem nádrže doplňte vodou 

– tj. 9,5 litru.

• Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.

• Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze 

nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě 

potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem.  

• Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch. 

• Nechte povrch řádně zaschnout, než přistoupíte  

k aplikaci Bona Oil Care (viz Ochrana povrchu na  

další stránce).
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Pro více informací navštivte www.bona.com/cz

Pravidelné přeolejování povrchu zabraňuje absorbci 

vody do pórů dřeva a usazování nečistot a prachu. 

Zjednušuje také běžnou údržbu. Níže popsány dva 

způsoby ochrany povrchu, dle úrovně znečištění.

Lehce znečištěný povrch

• Vyčistěte podlahu mopem nebo pomocí čisticího stroje  

a připraveného roztoku Bona Oil Soap a vody (2 dl na 

10 litrů vody).

• Nechte podlahu vyschnout.

• Naneste tenkou vrstvu Bona Oil Care (1 litr vystačí 

na 30-50 m2) na část podlahy (10-20 m2) a rozneste 

pomocí Bona Wool Padu umístěného ke stroji.

• Připevněte zelený pad k leštícímu stroji (150 otáček za 

minutu) a nechte vmasírovat mokrý olej do podlahy. 

Silně znečištěný povrch

• Připevněte červené kartáče na Bona Power Scrubber.

• Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 0,5 litru Bona 

Deep Clean W, zbývající objem nádrže doplňte vodou 

– tj. 9,5 litru.

• Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.

• Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze 

nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě 

potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem.  Po 

čištění umístěte stroj na voděodolný povrch. 

• Nechte podlahu zaschnout.

• Nalijte 1 dl Bona Oil Care (1 l vystačí na 40-60 m2) 

na část podlahy a rozneste pomocí Bona Wool Padu 

umístěném ke stroji. Dle potřeby olej doplňte.

• Přebytečný olej odstraňte pomocí bavlněného hadru 

ručně, nebo připevněte hadr na pad a odstraňte tak 

přebytečné zbytky.

• Nechte podlahu zaschnout cca 12 hodin, před dalším 

jejím použitím.

• Pro dosažení lepšího výsledku použijte suchý Bona 

Wool Pad. 

• Nechte podlahu zaschnout 12 hodin.


