
Údržba a ošetøení 
elastických podlah
Program pro èištìní PVC, vinylu, 
marmolea a gumových podlah

Bona Hloubkové èištìní zneèištìných podlah 



Bona ES Cleaner

Bona ES Care

Bona ES Power Remover

Vysoce koncentrovaný, lehce alkalický èistící prostøedek pro bìžné èištìní elastických 
podlah. Je urèen jak pro každodenní èištìní, tak i k odstranìní intenzivního zneèištìní. 
Je vhodný i do automatických èistících systémù.

Jemný prostøedek, rozpustný ve vodì, vhodný pro bìžné èištìní elastických podlah. 
Vyèistí podlahu a navíc poskytne podlaze ochrannou vrstvu pøed opotøebením. 
Zanechává lehce lesklý film na povrchu. 

Vysoce koncentrovaný, lehce alkalický èistící prostøedek pro èištìní (odmaštìní) 
elastických podlah. Rozpouští nepoddajné neèistoty a zbytky èistících a ochranných 
produktù. Používá se pouze v pøípadì, je-li èištìní pomocí Bona ES Remover 
nedostateèné.

Èištìní

Bona ES Remover

Bìžný èistící prostøedek, pro efektivní odstranìní bìžných zneèištìní pro údržbu a 
èištìní elastických podlah. Lze jej použít i pro hloubkové èištìní v rámci pravidelné 
údržby.  

Hloubkové èištìní, ochrana povrchu, pøelakování

Èištìní

Ochrana povrchu, pøelakování

Údržba a ošetøení elastických podlah profesionálnì

Bona Commercial Mop 

Bona SuperCourt Mop 

Mop pro úklid podlah v komerèních prostorech. Je 61 cm široký. Mop má hliníkovou 
T lištu a taktéž teleskopickou tyè, kterou lze nastavit ve ètyøech úrovních, od 95 cm do 
140 cm. Mop dosáhne i do tìžce pøístupných prostor. Sada obsahuje mop, tyè a 
mikrovláknové utìrky Bona Dusting Pad (pro suchý úklid) a Bona Cleaning Pad (pro 
úklid mokrou metodou).  

Mop pro profesionální úklid podlah ve velkých prostorech, jako jsou sportovní 
tìlocvièny, haly apod. Je 153 cm široký. Mop má hliníkovou T lištu a taktéž 
teleskopickou tyè, která je dlouhá 176 cm. Mop dosáhne i do tìžce pøístupných 
prostor. Sada obsahuje mop, tyè a mikrovláknové utìrky Bona Dusting Pad (pro suchý 
úklid) a Bona Cleaning Pad (pro úklid mokrou metodou).  

Hloubkové èištìní, ochrana povrchu, pøelakování/pøeolejovaní

Hloubkové èištìní, ochrana povrchu, pøelakování/pøeolejovaní



Bona Èistiè na laminátové podlahy & dlaždice

Bona Leštìnka na laminátové podlahy & dlaždice

Odstraní veškeré neèistoty a stopy od bot snadno, rychle a efektivnì. Je urèen pro 
podlahy ošetøené pomocí Bona Elastic System. Je k dispozici v 0,85 l balení pro Bona 
Spray Mop a ekonomické verzi 4 l náplnì. Použijte v kombinaci s mopem a mikro-
vláknovou utìrkou Bona Cleaning Pad. 

Je urèena k údržbì elastických podlah, pro podlahy bez lesku. Dodává podlaze nový 
lesklý vzhled a zároveò zajiš�uje ochranu pøed opotøebením. Je urèena k okamžitému 
použití, pomocí mikrovláknové utìrky Bona Applicator Pad. 

Èištìní

Bona Spray Mop pro laminátové podlahy & dlaždice

Perfektní øešení pro úklid a èištìní elastických podlah. Sada obsahuje: èistící náplò 
0,85 l, mop a mikrovláknovou utìrku. Bona Spray Mop dosáhne i do tìžce dostupných 
míst, a to díky otáèivé hlavì mopu. Èistící prostøedek se dá jednoduše doplnit. Poté 
jen staèí nastøíkat èistící prostøedek na podlahu a setøít mopem. Díky speciální 
mikrovláknové utìrce je podlaha suchá bìhem chvilky. 

Ochrana povrchu

Èištìní

Bona Power Scrubber

Kompaktní, výkonný èistící stroj pro èištìní všech typù podlah v interiéru a exteriéru. 
Èistiè Bona ES Cleaner je speciálnì urèený pro èištìní pružných podlah a odstraní i 
nejodolnìjší neèistoty a špínu jednoduše a rychle. Dva protibìžné válcové kartáèe 
èistí do hloubky a stírací lišta efektivnì vysává vodu na podlaze. Ocenìn v  kategorii 
Produkty & technologie jako Produkt roku 2012.

Hloubkové èištìní, ochrana povrchu, pøelakování/pøeolejovaní

Bona FlexiSand 1.9

Flexibilní stroj s  vysoce výkonným motorem 1,9 kW, který mùže být vybaven rùznými 
unašeèi, pro rùzné druhy podlaháøských prací. Nabízí snadnou manipulaci a pøepravu 
díky velkým pojezdovým koleèkùm a skládací rukoje�. Je kompatibilní s  unašeèem 
Bona Power Drive. Ocenìn v  kategorii Produkty & technologie jako Produkt roku 2009. 

Ochrana povrchu, pøelakování/pøeolejovaní

Podrobné specifikace produktù naleznete v technických listech na www.bona.com/cz.



Nemocnice a sanatoria

Školy a mateøské školky

Veøejné budovy a kanceláøe

Prùmyslové objekty

Obchodní centra

Sportovní haly

Zdravotnické prostøedí vyžaduje nejvyšší úroveò hygieny, s rychlou 
a efektivní údržbou. Rùzné oblasti vyžadují speciální techniky a 
cykly èištìní, pro svou bezpeènost a dezinfekci prostøedí.

Školy a školky jsou místem pro rozvoj bakterií. Bezpeèné a zdravé 
životní prostøedí je životnì dùležité, a proto musí být èištìní úèinné, 
pøesto jemné na ochranu dìtí pøed toxickými chemikáliemi 
spojenými s  každodenní údržbou èistícími prostøedky.

Údržba veøejných prostor se odvíjí od provozní zátìže. Vysoká 
trvanlivost ochranných nátìrù øady Bona Elastic System zajiš�uje 
dlouhodobou ochranu i v oblastech s  vysokou zátìží.

Prùmyslové podlahy jsou vysoce zatìžované a opotøebovávané. Od 
bìžného opotøebení a non-stop provozu nástrojù a strojního zaøízení, 
až po fleky, špínu, mastnotu, chemikálie. Pro zajištìní plynulého 
chodu zaøízení je nezbytné øádné, rychlé a úèinné èištìní.

V obchodních domech a velkých maloobchodních prostorech hraje 
image velmi dùležitou roli. Designové podlahy vyžadují speciální 
péèi a údržbu, kterou je nutné provádìt rychle, efektivnì a se 
zaruèenými vynikajícími výsledky.

Vysoká nárazová síla a silná zátìž jsou souèástí všech tìlocvièen a 
sportovních podlah. Trvanlivost a speciální péèe, od protiskluzných 
vlastností až po ochranné nátìry, jsou zásadní pro zajištìní 
správných vlastností sportovních podlah. 

Úklid a ošetøení elastických podlah
Zachování kvality a pìkného vzhledu elastických podlah vyžaduje správný program údržby, který se odvíjí od požadavkù 
daného prostøedí.



Èistá podlaha – spokojený zákazník

Pøi pravidelném èištìní a údržbì je možné 
zachovat kvalitu, trvanlivost a prodloužit 
životnost elastických podlah, s  ohledem na 
udržení èistého a zdravého vnitøního životního 
prostøedí. Program Bona Elastic System nabízí 
unikátní, úèinné a rychlé èištìní s garantovaným 
skvìlým výsledkem. 

Bona ES Care je jemný èistící prostøedek, který 
zanechává lehce lesklý film na povrchu podlahy 
a je vhodný pro bìžné èištìní elastických 
podlah ošetøených produkty Bona Elastic 
System. Pro elastické podlahy, které jsou 
zneèištìny odolnými skvrnami a fleky je vhodný 
vysoce koncentrovaný, lehce alkalický èisticí 
prostøedek Bona ES Cleaner, který je vhodný jak 
pro manuální èistìní, tak pro strojové èištìní.  

Všechny produkty spoleènosti Bona jsou 
navrženy tak, aby zajiš�ovaly vynikající výkon 
bez použití škodlivých chemikálií, což je ideální 
pro každodenní použití, pro každé životní 
prostøedí.

Denní
èištìní

Krok za krokem – èištìní

Odstraòte volné neèistoty pomocí 
vysavaèe nebo zametáním pomocí 
Bona Dusting Pad (prachovka pro 
úklid suchou metodou). 

Vyèistìte podlahu mopem a Bona 
Cleaning Pad (modrá utìrka pro úklid 
mokrou metodou) nebo vyèistìte 
pomocí stroje.
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Obecné informace
Elastické podlahové krytiny jsou považovány za velmi odolné, a proto jsou èasto 
používány v objektech, kde je oèekávána støední až vysoká zátìž. Aby se prodloužila 
životnost podlahoviny a minimalizovalo riziko uklouznutí, doporuèujeme umístit dostateènì 
velké èistící zóny. Podlahu je nezbytné pravidelnì èistit a ošetøovat. Povrchová úprava 
chrání povrch elastické podlahy pøed opotøebením a usnadòuje tak její údržbu a ošetøení. 
Povrchová úprava chrání krytinu vrstvou laku, proto podlaha nemùže absorbovat žádné 
neèistoty. Ale i tato vrstva se èasem dle druhu provozní zátìže opotøebovává. Pravidelnou 
údržbou mùže být opotøebení omezeno na minimum. 

Úklid a ošetøení elastických podlah

Èištìní a údržba
Ihned po renovaci (bìhem prvních 48 hod) by se mìl povrch podlahové krytiny stírat 
pouze èistou vodou. Vyèistìte podlahu suchou metodou. Odstraòte volné neèistoty 
vysáváním nebo zametáním. Pro bìžné zneèištìní naøeïte Bona ES Cleaner v pomìru 50 
ml na 10 litrù vody. Vyèistìte podlahu mopem. Pro silnì zneèištìné plochy naøeïte Bona 
ES Cleaner v pomìru 250 ml na 10 litrù vody. Vyèistìte podlahu mopem. Pokud budete 
øedit pøípravek ve vyšším pomìru, než je 150 ml na 10 litrù vody, pak je nutné povrch 
krytiny neutralizovat èistou vodou a nechat vyschnout. Bona ES Cleaner je vhodný i pro 
použití v èistících strojích typu Bona Power Scrubber.

Údržba
Vyèistìte podlahu suchou metodou. Odstraòte volné neèistoty vysáváním nebo 
zametáním. Pro bìžné zneèištìní naøeïte Bona ES Care v pomìru 50 ml na 10 litrù vody. 
Setøete podlahu mopem. Pro silnì zneèištìné plochy naøeïte Bona ES Care v pomìru 250 
ml na 10 litrù vody. Vyèistìte podlahu mopem. Poté nechte povrch vyschnout. Podlaha je 
vyèištìna a ošetøena. 

Hloubkové èištìní 
Vyèistìte podlahu suchou metodou. Odstraòte volné neèistoty vysáváním nebo 
zametáním. Pøípravek Bona ES Remover naøeïte vodou dle stupnì zneèištìní (1:1 až 1:5). 
Takto pøipravený roztok rozetøete mopem po celé ploše podlahové krytiny a nechte 
reagovat po dobu asi 20 minut. Pøepadujte plochu pomocí stroje Bona FlexiSand a 
èerveným nebo zeleným padem. Poté vyèistìte povrch èistícím strojem Bona Power 
Scrubber. Použijte bílé kartáèe. Neutralizujte vodou. Jakmile povrch vyschne, mùže být 
použit Bona ES Care pro ošetøení povrchu. 

Poznámky pro protiskluzné podlahy dle normy R9 / R10
V pøípadì potøeby ošetøete podlahu s protiskluznými vlastnostmi dle normy R9 nebo R10 
(dle normy protiskluzu DIN 51130). Není možné dodržet protiskluzné vlastnosti pøi použití 
jakýchkoliv údržbových prostøedkù, protože by se znehodnotily protiskluzné vlastnosti 
povrchu. Podlahy ošetøené pomocí Bona Elastic System je nutné v závislosti na druhu 
provozní zátìže obnovovat novou povrchovou úpravou v prùbìhu používání. Pro 
zachování vlastností podlahy a zdravého vnitøního klimatu vyžaduje prostor udržení 
relativní vlhkosti (pøibližnì teplota 20°C a relativní vlhkost RH 50-60%). 

Pokyny pro zachování vlastností
Správné vlastnosti podlahy v silnì zatìžovaných objektech lze 
dosáhnout pouze vèasným aplikováním ochranné povrchové úpravy. 
Umístìte na nohy nábytku vhodné plstìné podložky, abyste zamezili poškrábání povrchu. 
Pøi použití protiskluzových èistících rohoží se ujistìte, že neobsahují plastifikátory. 
V opaèném pøípadì mùže dojít k poškození povrchu krytiny. Použijte podložky na bázi 
latexu, protože jsou bez plastifikátoru. Rohože nebo èistící zóny jsou doporuèovány. 



Bona Hloubkové èištìní podlah

Silná provozní zátìž a nahromadìné zbytky 
neèistot mohou zpùsobit, že podlahy èasem 
zmatní a budou vypadat nevzhlednì, opotøe-
bovanì. Bona nabízí unikátní Hloubkové èištìní 
podlah, které odstraní veškeré nedostatky 
a navrátí podlahám jejich pùvodní svìží vzhled. 

Systém je vhodný pro èištìní PVC, linolea, 
gumy, vinylu, marmolea, a to s velmi krátkou 
odstávkou provozu podlahy, oproti výmìnì celé 
krytiny – tzv. kompletní renovaci. 

Výkonný èistící stroj Bona Power Scrubber 
v kombinaci s vysoce úèinným koncentro-
vaným, mírnì alkalickým èistícím prostøedkem 
Bona ES Remover odstraní špínu, skvrny 
a neèistoty efektivnì, hladce a rychle. 

Bezpeèné a úèinné øešení vhodné pro všechny 
typy podlah. Bona Hloubkový èistící systém 
zanechává podlahy èisté a beze skvrn, vyèi-
štìné do hloubky. 

Efektivnípravidelnéèištìní 

Krok za krokem – hloubkové èištìní

Pøesvìdète se, že používáte správný 
typ kartáèù.

Naplòte nádrž Bona Power Scrubber 
pøípravkem Bona ES Remover a 
vodou (dle návodu). 

Pohybem stroje vyèistìte celou plochu 
podlahy. 
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Pøinášíme vše nejlepší pro podlahy.

Bona je pøední svìtovou jednièkou na trhu v oblasti inovací, která 

nabízí unikátní systém pro ošetøení všech typù podlah. Od jejího 

založení v roce 1919, jsme prostøednictvím dceøiných spoleèností a 

distributorù získali zastoupení ve více než 90 zemí celého svìta, což 

nám umožòuje být blízko našich zákazníkù a øemeslníkù. 

Díky naší celoživotní podpoøe a nepøetržitému výzkumu jsme schopni 

poskytovat trvale udržitelná øešení profesionálùm, i majitelùm podlah. 

Výbìrem technologie od spoleènosti Bona získáte kvalitu, která 

pøetrvá generace. 

www.renovujeme-podlahy.com
www.bona.com/cz


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

