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Elastic System 

Bona ES Power Remover je vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čistící 
prostředek, vyvinutý pro čištění (odmaštění) elastických podlah typu 
PVC, linoleum, LVT nebo Elastomer, před aplikací produktů řady Bona 
Elastic System. Díky speciálnímu složení je obzvláště vhodný pro 
rozpouštění nepoddajné nečistoty a zbytků čistících a ochranných 
produktů. Bona ES Power Remover by měl být použit pouze v případě, je-
li čištění pomocí Bona ES Remover nedostatečné.  
 

• Speciální čistící prostředek z řady Bona Elastic System 

• Mírně pěnivý 

• Bezpečné a účinné odstranění starých nečistot 

• Spolehlivě rozpouští staré zbytky produktů na ochranu a čištění podlahy 
 

 
Báze:  zředěný roztok povrchově aktivního činidla  
Teplota zpracování:  při čištění musí být teplota v místnosti a teplota materiálu mezi  
                                      + 10°C až + 25°C  
pH:  cca. 8,8 (koncentrát) 
Zápach: citron 
Dávkování:  1:1 (10 litrů čističe na 10 litrů vody) – 1:10   
Nářadí k aplikaci:  Bona Power Scrubber (zelené nebo černé kartáče) 

Bona FlexiSand (unašeč Bona Power Drive nebo Quattro) 
Bona diamantové brusivo P80/120, Bona SandScrad Pad, Bona 
Cleaning Pad 

Povinné označování:  H319 Způsobuje vážné podráždění očí 
Trvanlivost:  minimálně 2 roky od data výroby při skladování v neotevřeném 

originálním obale 
Skladování / přeprava:  neskladujte pod +5°C, chraňte před mrazem. Skladujte v   

chladném prostředí, v letním období (ne nad + 25°C). 
Osvědčení o zpětném  

odběru a využití odpadu  

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

Likvidace:                             nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být     
                                             řešeno v souladu s místními předpisy.  
Číslo kódu odpadu:              200129 
Balení:  5 litrů  
 

Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listě. 
 
 

 
 
 
Čištění pro renovaci (pomocí ES200 Colour): 

1. Nejprve odstraňte suchou metodou volné nečistoty z podlahy (vysátím, zametením).  

2. Místa, kde je možné nebezpečí proniknutí vlhkosti (poškozením povrchu, chybějící 
spáry apod.) je třeba profesionálně opravit.  

3. Smíchejte roztok dle úrovně znečištění.  

4. Naneste roztok na povrch a důkladně a rovnoměrně ho rozetřete. Nechte reagovat  
po dobu cca 20 minut.  

5. Poté zbruste mokrý povrch pomocí Bona FlexiSand, s použitím unašeče Bona Power 
Drive v kombinaci s diamantovým brusivem Bona Diamond Abrasives (zrnitost P80). 
Nebo můžete použít standardní unašeč s Bona Scrad padem dohromady s párem 
koleček Bona Diamond Abrasive zrnitost P80. 

6. Setřete špinavou kapalinu pomocí Bona Power Scrubber (kartáčování zesiluje 
účinnost čištění) nebo jinou vhodnou čistící metodou.  

7. Na závěr neutralizujte povrch pomocí Bona Power Scrubber a čisté vody před další 
aplikací produktů. 

 
Technická data 
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Elastic System 

8. Nechte podlahu řádně zaschnout. Linoleum nesmí být přetřeno dříve než 12 hod. po 
aplikaci hloubkového čistícího produktu! 
 

Čištění pro renovaci (pomocí ES200 transparentní): 

1. Nejprve odstraňte suchou metodou volné nečistoty z podlahy (vysátím, zametením).  

2. Místa, kde je možné nebezpečí proniknutí vlhkosti (poškozením povrchu, chybějící 
spáry apod.) je třeba profesionálně opravit.  

3. Smíchejte roztok dle úrovně znečištění.  

4. Naneste roztok na povrch a důkladně a rovnoměrně ho rozetřete. Nechte reagovat  
po dobu cca 20 minut.  

5. Poté zbruste mokrý povrch pomocí Bona FlexiSand, s použitím unašeče Bona 
Quattro v kombinaci s diamantovým brusivem Bona Diamond Abrasives (zrnitost P120). 
Nepoužívejte Bona Power Drive jelikož by po broušení povrchu zanechal viditelné 
drobné škrábance. 

6. Setřete špinavou kapalinu pomocí Bona Power Scrubber (kartáčování zesiluje 
účinnost čištění) nebo jinou vhodnou čistící metodou.  

7. Na závěr neutralizujte povrch pomocí Bona Power Scrubber a čisté vody před další 
aplikací produktu. 

8. Nechte podlahu řádně zaschnout. Linoleum nesmí být přetřeno dříve než 12 hod. po 
aplikaci hloubkového čistícího produktu! 
 

Přečtěte si prosím zvláštní pokyny pro péči a čištění.  
 

 
 

5-15% neionické povrchově aktivní látky 
1-5% anionické povrchově aktivní látky 
Parfémy 
Pomocné látky 
Benzyl alcohol 
 

 
 

• Bona Diamantové brusivo může být opláchnuto v případě, že je plně zaneseno 
špínou. Prodlužuje se životnost brusiva.  

• Důležitá je dostatečná neutralizace vodou podlah typu linoleum, aby se 
zajistilo řádné přilnutí laků řady Bona ES – použití čistícího systému Bona 
Power Scrubber je nutné. 

• Nepoužívejte unašeč Bona Power Drive na podlahy, které budou pouze 
přelakovány Bona ES200 transparentním lakem.  

• Nenechejte roztok zaschnout, udržujte povrch mokrý, a to během celého 
procesu čištění.  

• Doporučujeme udělat test čističe s rozdílným poměrem, aby se vyzkoušelo, 
který poměr je nejúčinější. 

• Namíchaný poměr čističe s vodou musí vždy zohledňovat druh podlahy a míru 
znečištění. 

 

Dodržování zásad bezpečnosti: 
Naše návrhy a doporučení jsou pečlivě formulovány na základě našich všeobecných standardních podmínek a 
informací, které máme k dispozici. Pokyny pro tuto úpravu a zpracování jsou vytvořeny na základě našich 
dlouholetých znalostí. Ty však uživatele nezbavují povinnosti testovat návrhy a výrobky, s cílem určit jejich 
vhodnost pro daný účel (např. testováním vzorků povrchů v souladu s DIN 18365). Předpokládá se dodržení 
upozornění na obalech, etiketách produktu a dodržení informací a pracovního postupu v technickém listu při 
použití a zpracování produktu v komerčních prostorech, stejně jako povinné označení příslušných technických 
standardů a směrnic, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. Po zveřejnění těchto oznámení jsou 
veškeré předchozí informace o produktu neplatné. 
 
Servisní telefonní číslo pro Německo 0 180 42 66 283 
Servisní telefonní číslo pro Rakousko 0 800 22 52 82     
Servisní telefonní číslo pro ČR a SR +420 211 153 340     

 

 
Poznámka 

 
Složení 


