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BonaMaintenance 

PARKETT CLEANER 
 
Popis produktu: 
 
Parkett Cleaner je koncentrovaný, lehce alkalický čistící p řípravek, specifikovaný pro čišt ění 
lakovaných d řevěných a korkových podlah. 
Usnadňuje jak normální denní čišt ění, tak i čišt ění siln ě znečišt ěných podlah bez toho, že by 
byl z povrchu odstran ěn buď Parkett Polish nebo Freshen Up.  
 
Vlastnosti: 

• Specifikován pro lakované dřevěné a korkové  podlahy  
• Vhodný pro použití jak v domácnostech, tak i v komerčních budovách  
• Lehce alkalický čistící přípravek  
• Nerozpouští Parkett Polish, Freshen Up nebo podobné produkty  
• Snadné použití  
• Lze též použít k čištění laminátových podlah (avšak pozor na vnik tohoto 

přípravku obsahujícím vodu na vnik do spár ve větším množství) 
 
TECHNICKÁ DATA: 

pH-hodnota: Koncentrát: Cca. 10 
Zředěný vodou-roztok (0,5%): Cca. 8 

Hustota: 1.0 kg/dm3 
Ředění: Normální čištění: 50 ml (5 uzávěrů) / 10 litrů vody.  

Velmi znečištěné podlahy: 100 ml (10 uzávěrů) / 10 litrů vody 
Bezpečnost: Neklasifikován 
Kód odpadu: 20 01 30 
Osvědčení o zp ětném odb ěru a 
využití odpadu z obal ů: 

Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134. 

Teplota vznícení: Nehořlavá kapalina (dle ČSN 65 0201) 
Trvanlivost: Nejméně 2 roky od data výroby, v originálním neotevřeném obalu  
Skladování: Od +50C do +250C 
Forma balení: 3 x 5 litrů (44 krabic na paletě), 10 x 1 litr (50 krabic na paletě) 
 
ZPRACOVÁNÍ 
 
 
Příprava povrchu 
 
Prach / písek odstraňte pomocí vysavače, nůžkového mopu, případně jinou vhodnou suchou 
metodou čištění.  
 
Aplikace 
 
Vyhodnoťte stav podlahy a udělejte vodný roztok přípravku  Parkett Cleaner podle potřeby 
(pro normální čištění 50 ml / 10 litrů vody, pro velmi znečištěné podlahy 100 ml / 10 litrů 
vody). Na velké plochy doporučujeme použít strojní čištění ( měkké kartáče v kombinaci se 
sušičkou nebo systém rozprašování a leštění. Menší plochy lze čistit s použitím mopu nebo 
dobře vyždímaného hadru.  
 
Upozornění: Je důležité, aby množství vody použité k čištění podlahy, bylo omezeno na 
minimum.  
 
Podrobn ější informace o výrobku naleznete v našem bezpe čnostním listu. 
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Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,  
                  Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com 
 
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103 
                      Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161 

 
 


