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Elastic System 

Bona ES Cleaner je vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čistící 
prostředek. Je obzvláště vhodný pro běžné čištění elastických podlah 
ošetřených produkty Bona Elastic System. Bona ES Cleaner je určen jak 
pro každodenní čištění, tak i k odstranění intenzivního znečištění 
(dodržujte doporučené dávkování). Bona ES Cleaner je vhodný také do 
automatických čistících systémů. 
 

• speciální čistící prostředek z řady Bona Elastic System 

• mírně pěnivý 

• nezanechává žádné šmouhy 

• vhodný pro každodenní čištění 
 

 
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. 9 (koncentrát) 
Dávkování:  50 nebo 250 ml na 10 litrů vody, dle znečištění   
Nářadí k aplikaci:  mop  
 talířová bruska (červený pad) 
 Bona Power Scrubber (bílé, nebo červené kartáče) 
GIS kód:  GU50 
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. 
 
 

 
 
 
Nejprve zameťte a vysajte všechny volné nečistoty z podlahy. Pro odstranění běžného 
znečištění se do 10 litrů vody přidá 50 ml Bona ES Cleaner. V případě značně 
znečištěné plochy se do 10 litrů přidá 250 ml Bona ES Cleaner. V případě, že použijete 
vyšší koncentrát jak 150 ml Bona ES Cleaner pro 10 litrů vody, po zaschnutí ještě 
povrch neutralizujte vyčištěním plochy pouze čistou vodou. Pro velké plochy je vhodné 
použít Bona ES Cleaner za pomoci automatických čistících systémů.  
 
Přečtěte si prosím zvláštní pokyny pro péči a čištění.  
 

 
 
5-15% Alkohol 
1-5% Neionické povrchově aktivní látky 
Perfémy 
Pomocné látky   
Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinon 
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Technická data 

Zpracování 
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Elastic System 

 
 
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     

 


