
Bona 
PleieBona Clean R50 

Teknisk datablad 

Bona Clean R50 er et høykonsentrert, lett alkalisk rengjøringsmiddel. Det er 
spesielt godt egnet for daglig renhold av elastisk gulv behandlet med produkter fra 
Bona Fleksibelt System. Bona Clean R50 brukes til daglig rengjøring i tillegg til å 
fjerne intensivt smuss. Passer også til bruk i automatiske rengjøringsmaskiner.

• Mild, men allikevel effektiv, selv ved lav dosering
• Sterkt konsentrert
• Lavt skummende

Rengjøringsmiddel for fleksible gulv
Ca. 9 (konsentrat)

Daglig renhold:  50 ml til 10 liter vann (1:200)

Intensivt renhold:  250 ml til 10 liter vann (1:40)

Mopp,  Skuremaskin  (rød  pad),  Bona  PowerScrubber 
(hvite eller røde børster)
Uklassifisert, se sikkerhetsdatablad for mer informasjon 2 
år fra  produksjonsdato i uåpnet originalemballasje 
Temperaturen må ikke falle under + 5 ° C eller overstige + 
25 ° C under lagring og transport.
Avfall og tomme kanner skal håndteres i henhold til lokale 
bestemmelser
10 x1 liter, 3x5 liter

Fjern løst smuss fra gulvet med tørr rengjøringsmetode (støvsuging, feiing). Tilsett 
50 ml Bona Clean R50 til 10 liter rent, kaldt vann for vanlig rengjøring. For intensivt 
skitne gulv, legg opp til 250 ml Bona Clean R50 til 10 liter kaldt vann. Ved bruk av 
konsentrasjoner kraftigere enn 150 ml i 10 liter vann, er det er nødvendig å 
nøytralisere etterpå ved rengjøring med bare rent vann. For større områder kan 
Bona Clean R50 også brukes med renholdsmaskin med en fortynning på 1: 200.
Vennligst følg separate instruksjoner for pleie og rengjøringsanbefalinger.

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være 
komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete 
formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En 
profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig 
test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før 
bruk av produktet. 

Tekniske d ata 

Bruksanvisning

Type produkt: 
pH-verdi: 

Fortynning: 

Verktøy: 

Sikkerhet
Holdbarhet: 
Lagring/transport: 

Avfall: 

Forpakning: 
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