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Care/Údržba 

Čistící prostředek na podlahy je koncentrovaný, lehce alkalický čistící přípravek, speciálně 
vyvinut na tvrdé povrchy. Usnadňuje jak normální denní čištění, tak i čištění silně znečištěných 
podlah bez toho, že by byl z povrchu odstraněn buď Bona Parkett Polish nebo Bona Leštěnka 
na laminátové podlahy & dlaždice.   
 

 Speciálně vyvinut na tvrdé povrchy (laminátové podlahy, PVC, keramickou dlažbu, 
marmoleum, vinyl) 

 Vhodný pro použití jak v domácnostech, tak i v komerčních budovách  

 Ochrana a péče o podlahu 

 Účinně odstraňuje skvrny, nečistoty a špínu 

 Připraven k okamžitému použití. Stačí nanést rozprašovačem a setřít mopem. Žádné 
rozpouštění ve vodě. Žádný kyblík. 

 Netoxický a ekologický výrobek 
 
 

 
Hodnota pH:                      cca 7  
 

Hustota:                      1.0 kg/dm³  
 

Ředění:                                  neředí se, pro okamžité použití 
 

Bezpečnost:                       neklasifikován 
 
Složení:                       <5 % neiontových povrchově aktivních látek, konzervační  
                                               přípravek (benzisothiazolinon, metylisothiazolinon), vůně 
 

Likvidace odpadu z obalů:     prázdné a suché obaly (PEHD) předejte na řízenou skládku k                  
                                               recyklaci. 
 

Osvědčení o zpětném odběru            
a využití odpadu z obalů:       společnost EKO-KOM, Osvědčení EK-F-050- 20 134 
 

Teplota vznícení:                   nehořlavá kapalina (dle ČSN 65 0201) 
 

Záruční lhůta:                         3 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu                                   
 

Skladování/přeprava:             teplota nesmí klesnout pod +5 °C a nesmí překročit +25 °C  
                                   během dopravy a skladování. 
 

Balení:                      1 L rozprašovač, 4 L náplň, 2,5 L náplň, 850 ml náplň 
                                                

Certifikát:                     Greenguard GOLD  
 

 

Příprava povrchu 

Prach / písek odstraňte pomocí vysavače, nůžkového mopu, případně jinou vhodnou suchou 
metodou čištění.  

• Nastříkejte a vytřete do sucha 

• Čištění bez zanechání pruhů 

• Ochrana a péče 

• Pro laminátové podahy, PVC, keramickou dlažbu, marmoleum vinyl  

 

Aplikace 

Vyhodnoťte stav podlahy a na znečištěná místa, případně na celou plochu podlahy, postupně 
nastříkejte přípravek Bona Čistič na laminátové podlahy a dlaždice na podlahu a setřete.  
Upozornění: Je důležité, aby množství přípravku použité k čištění podlahy, bylo omezeno na 

minimum.  
 
Více informací naleznete na www.bona.com/cz v sekci Pro domácnosti. 
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