Bona Spray Mop na dřevěné podlahy
Technický list
Bona Spray Mop je mop určený pro čištění všech typů dřevěných podlah. Stačí
jen nastříkat čistič na podlahu a jednoduše setřít mopem. Usnadňuje jak
normální denní čištění, tak i čištění silně znečištěných podlah aniž by byl z
povrchu odstraněn buď Bona Polish nebo Bona Leštěnka na dřevěné podlahy
nebo Bona Leštěnka na tvrdé podlahoviny. Mop dosáhne i do těžce přístupných
míst, bez námahy. Pratelná mikrovláknová utěrka vydrží až 300 vyprání (prát
bez aviváže).
Vlastnosti:

Specifikován pro dřevěné, laminátové a korkové podlahy, ale může být použit pro všechny
typy podlah

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

Neutrální čistící přípravek - nepoškozuje laky na dřevěné podlaze

Nerozpouští Bona Polish, Bona Leštěnku na dřevěné podlahy a podobné
přípravky

Snadné použití

Certifikován Greenguard GOLD

Sada obsahuje




Bona Spray Mop
Znovu doplnitelná náplň Čistič na parkety (0,85 l)
Mikrovláknová čistící utěrka (lze prát v pračce bez aviváže, vydrží až 300 vyprání)
Příprava

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

Samostatný prodej





Čistič na parkety 4 l náplň
Čistič na parkety 0,85 l náhradní náplň do Bona Spray Mopu
Čistič na laminátové podlahy & dlaždice 0,85 l náhrad. náplň do Bona Spray Mopu
Mikrovláknová čistící utěrka

Návod k použití
Zasuňte nádobu Bona Čističe na parkety do Bona Spray Mopu. Pevněji 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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