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Údržba 

 

Bona SuperSport Cleaner je koncentrovaný, lehce alkalický 
přípravek, specificky určený pro časté čištění vnitřních 
sportovních povrchů podlah. Bona SuperSport Cleaner je šetrný k 
povrchu, přesto účinně odstraňuje mastnotu a špínu a 
nezanechává žádný kluzký nebo mastný film. Je lehce pěnící, 
proto je vhodný jak pro čisticí stroje, tak pro manuální čištění. 
 

• Bezpečný na dřevěných a elastických podlahách 

• Lehce pěnivý 

• Nezanechá kluzký povrch 
 

 
Hodnota pH:                        koncentrát: cca. 11                                               
Ředění:                   normální čištění: 0,5 dl  do 5 litrů vody ( 1% ) 
                                            intenzivní čištění: 1 dl do 5  litrů vody ( 2 % ) 
Bezpečnost:                        neklasifikován 
Trvanlivost:                          nejméně 2 roky od data výroby, v neotevřeném      
                                            původním obalu 
Skladování/transport:          při teplotách od +50C do +250C. Chraňte před mrazem 
Osvědčení o zpětném  

odběru a využití odpadu  

z obalů:                                  společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134  

Likvidace odpadů:               nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být  
                                            řešeno v souladu s místními předpisy.                                   
Balení:                   3 x 5 litrů (44 krabic na paletě)  
                                                         
 

 
 
Pomocí vysavače z podlahy odstraňte volné nečistoty a písek. Případně použijte Bona 
SuperCourt Mop (153 cm) nebo čistěte jinou vhodnou metodu suchého čištění.   

 

 
 

Vyhodnoťte stav podlahy a udělejte podle doporučení vodní roztok přípravku Bona 
SuperSport Cleaner (pro normální čištění 0,5 dl / 5 litrů vody, pro velmi znečištěné 
podlahy 1 dl / 5 litrů vody).  
 
Při strojovém čištění použijte buď čistící stroj Bona Power Scrubber nebo talířovou 
brusku s béžovým nebo podobným padem v kombinaci s vysoušením.  
 
Důležité: Uvědomte si, že použití nadměrného množství vody může podlahu poškodit.  
Vždy dodržujte, aby množství vody použité k čištění podlahy, bylo omezeno na 
minimum a buďte opatrní na podlahách, kde jsou otevřené spáry. Vodu určenou pro 
čištění pravidelně vyměňujte – vyhněte se tak šmouhám. 
 

 
 

Doporučení pro použití Bona PowerScrubber: 
 

1. Vždy před použitím naplňte nádržku čistou vodou. 
2. Strojem postupujte po délce parketových prvků, ne napříč. 
3. Voda vytékající ze stroje nesmí přesáhnout množství 1 litr/100 m2. Udělejte 

test naplněním nádržky 10 litry vody a změřte zbytek po 100 m2 (např. 5x20 m)  
4. Voda by měla být odstraňována okamžitě. Zajistěte, aby po pohybu stroje 

nezůstávaly louže. 
5. Dávkovaná voda musí být během 3 minut odstraněna. 
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6. Udržujte pryžový pás čistý a v dobrém stavu. Měňte jej jednou ročně nebo 
když stroj zanechává louže, případně příliš mnoho vody.    

7. Nikdy nepoužívejte agresivní pady na podlaze, můžou jí poškrábat. 
 

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz v sekci údržba. 
 
 
 
 
 

 

 

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti druhů dřeva, dostupných 
a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, 
proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel 
povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim 
řádně porozuměl. 
 


