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Care / Údržba  
 

Bona Spray Mop pro tvrdé povrchy umožňuje čištění a údržbu vaší 
podlahy jedním tahem. Je ergonomický, jednoduchý na použití, rychle se 
sestaví a náplň je možné opakovaně doplňovat. Zapomeňte na kbelík 
s vodou se saponátem, jen nastříkejte a čistěte! Čistič na laminátové 
podlahy & dlaždice lze taktéž použít i na povrchy jako keramická dlažba, 
linoleum, vinyl, žulové podlahy apod.  
 
Vlastnosti: 

 Speciálně vyvinutý na čištění tvrdých podlah  

 Šetrný k životnímu prostředí, pH neutrální čistič 

 Znovu doplnitelná náplň  

 Ergonomická konstrukce mopu  

 Rotační hlava pro maximální dosah do méně přístupných míst  

 Pratelná mikrovláknová čistící utěrka  

 Certifikován Greenguard GOLD 
 
 

 
 

 Bona Spray Mop  

 Znovu doplnitelná náplň Čistič na laminátové podlahy & dlaždice (0,85 l) 

 Mikrovláknová čistící utěrka (lze prát v pračce bez aviváže, vydrží až 300 vyprání) 
 

 
 
Podlahu vysajte vysavačem, abyste zajistili, že všechen prach a kamínky byly 
odstraněny, které by mohly poškrábat podlahu. Poté můžete začít s čištěním. 
 

 
 

 Čistič na laminátové podlahy & dlaždice 4 l náplň  

 Čistič na laminátové podlahy & dlaždice 0,85 l náhrad. náplň do Bona Spray Mopu 

 Čistič na parkety 0,85 l náhradní náplň  

 Mikrovláknová čistící utěrka  
 
 

 
 

Zasuňte nádobu Bona Čističe na laminátové podlahy & dlaždice do Bona Spray Mopu. 
Pevně ji zatlačte do objímky. Přiložte čistící utěrku na spodní část hlavy mopu (umístěte 
na suchý zip). Nasprejujte čistič na podlahu a pak setřete. Na skvrny jako stopy od bot 
nebo lepkavé tekutiny nasprejujte přímo na znečištěné místo a nechte čistič chvíli 
působit. Pak nečistotu odstraňte. 
 
Znečistěné čistící utěrky lze prát na 60°C bez použití aviváže.  
 
 
Upozornění!  
Do Bona Spray Mopu doporučujeme použít pouze originál náplně od firmy Bona (Čistič 
na parkety / Čistič na laminátové podlahy & dlaždice). 
V případě použití jiného produktu nebude uznána reklamace za oprávněnou. 
 
Více informací naleznete na www.bona.com/cz v sekci Pro domácnosti. 
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