
W ofercie firmy Bona znajdziesz kompletny system produktów do pielęgnacji i renowacji podłóg. Regularne 

czyszczenie jest kluczem do lepszej, trwalszej podłogi, a zabiegi czyszczące oferowane przez firmę Bona działały 

skutecznie i bez szkody dla powierzchni oraz środowiska. Czy to codzienne czyszczenie, czy nakładanie nowej 

nawierzchni ochronnej, przestrzeganie instrukcji konserwacji od Bona zapewni piękno i bezpieczeństwo podłogom 

oraz wydłuży ich okres użytkowania.

Niniejszy przewodnik konserwacji został opracowany dla wszystkich rodzajów wykładzin elastycznych odnowionych 

i zabezpieczonych za pomocą lakieru Bona Pure. Należy pamiętać, że sugerowana niżej częstotliwość czyszczenia i 

konserwacji ma jedynie charakter orientacyjny Każda podłoga powinna podlegać indywidualnej ocenie, a częstotliwość 

dostosowana do określonego poziomu zużycia. Aby zmniejszyć zużycie i przedłużyć żywotność podłóg postępuj 

zgodnie z naszymi zaleceniami na końcu tego przewodnika.

OGÓLNY HARMONOGRAM KONSERWACJI

OCHRONA POWIERZCHNI POKRYTYCH BONA PURE
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Harmonogram konserwacji jest zależny od sposobu użytkowania podłóg i miejsca, w którym się znajdują. Poniższa 

tabela pokrótce omawia sposoby planowania czyszczenia dla szybkich i prostych, ale doskonałych efektów.
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RODZAJ PRODUKT MIESZKANIE BIURO / BUDYNEK 
KOMERCYJNY

MIEJSCE
PUBLICZNE

     CZYSZCZENIE

Luźny brud
Bona Dusting Pad

1-2x / tydzień 3-5x / tydzień Codziennie

Przylegający brud
Bona Clean R50 1:200

Co tydzień Co tydzień 2x / tydzień

Czysta i lekka pielęgnacja
Bona Clean R60 1:200

2x / miesiąc Co miesiąc Co tydzień

     GRUNTOWNE
     CZYSZCZENIE

Gruntowne czyszczenie
Bona Remove R 1:10

1x / rok 3-4x / rok 4-6x / rok

 ODNAWIANIE
Odnawianie, 

nakładanie nowej warstwy
Bona Pure

Co 5-10 lat Co 3-5 lat Co 2-3 lata
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Regularnie czyść podłogę odkurzaczem lub mopem, 

stosując zestaw Bona Commercial System Kit oraz 

Bona Dusting Pad. Dzięki temu usuniesz luźne 

zabrudzenia.

Niewielkie plamy usuń za pomocą Bona Spray Mop.

© A.I.S.E

© A.I.S.E

LUŹNY BRUD

Bona zaleca stosowanie dwóch roztworów czyszczących. Używaj naprzemiennie dla lepszego efektu. Bona Clean 

R50 skutecznie rozpuszcza brud, podczas gdy Bona Clean R60 czyści i chroni za jednym razem. Do codziennego 

czyszczenia stosuj Bona Clean R50. Raz w tygodniu zastąp ją Bona Clean R60.

PRZYLEGAJĄCY BRUD

© A.I.S.E
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METODA
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50ml

10L

50ml

10L

Ręczna

1 Rozcieńcz Bona Clean R50 lub Bona Clean R60 

czystą wodą (1:200).

2 Zanurz pad czyszczący Bona Cleaning Pad                         

w roztworze i wyczyść nim podłogę na mokro.

Maszynowa

1 Rozcieńcz Bona Clean R50 lub Bona Clean R60           

w zbiorniku maszyny czyszczącej (1:200).

2 Przymocuj biały lub czerwony pad do szorowania.

3 Wyczyść wykładzinę niewielką ilością wody                    

i upewnij się, że na podłodze nie ma kałuż. 

4 Często wymieniaj wodę do czyszczenia. 
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Z biegiem czasu i przy dużym zużyciu powierzchnie matowieją od nagromadzenia uporczywych plam i brudu. 

Gruntowne czyszczenie z Bona Remove R oraz Bona PowerScrubber ożywia wykładziny elastyczne, przywracając 

ich żywotność. W rezultacie przywracamy świeżość i wygląd podłogi bez renowacji lub przestojów.
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© A.I.S.E

• Jeśli potrzebna jest większa moc, na przykład w celu usunięcia mocno przylegającego brudu lub śladów, maszynę
można ustawić na maksymalne ciśnienie. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia podłogi, podczas pracy z maksymalnym
ciśnieniem bardzo ważne jest, aby maszyna była zawsze w ruchu i nigdy nie pracowała z suchymi szczotkami!

• Rozcieńcz Bona Remove R w stosunku 1:1 (50%) w butelce ze sprayem. Spryskaj mocno zarysowane powierzchnie
i pozwól roztworowi się rozpuścić przez 3 minuty przed szorowaniem za pomocą Bona PowerScrubber.WSKAZÓWKA

© A.I.S.E

1 Wyczyść miejsce aplikacji odkurzaczem lub mopem.

2 Zamocuj czerwone szczotki na Bona PowerScrubber.

3 Napełnij zbiornik 1 litrem preparatu Bona Remove R. 

Pozostałą objętość wypełnij 9 litrami wody.

4 Ustaw docisk szczotki na średni.

5 Wyczyść podłogę w sposób systematyczny. Maszyna 

powinna być w ciągłym ruchu. Nie używaj jej na sucho. 

Na bardzo uporczywe zabrudzenia rozprowadź środek 

czyszczący za pomocą PowerScrubbera. Pozostaw go 

na kilka minut przed ponowną próbą czyszczenia.

6 Po czyszczeniu umieść urządzenie na wodoodpornej 

powierzchni. Wytrzyj spód maszyny, aby zapobiec 

wyciekaniu wody.
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Aby łatwiej usunąć stare preparaty pielęgnacyjne, na powierzchnię użyj płynnego środka do usuwania starych warstw. 

W tym poradniku opisano proces usuwania z wykładzin elastycznych Bona Shield R lub podobnych produktów do 

pielęgnacji, takich jak środki do czyszczenia lub odświeżania.
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Oszacuj, jak gruba jest stara warstwa lakieru lub wosku na powierzchni. Ten pierwszy krok jest szczególnie ważny 

do zaplanowania reszty pracy. Ilość nałożonego już preparatu pozwoli Ci ocenić, ile wysiłku potrzeba będzie do jego 

usunięcia. Jeśli na powierzchnie nałożono wiele warstw lakieru, może być konieczność powótrzenia tego procesu. 

Pozostałości starego preparatu mogą uwięzić brud w powłoce, zmniejszając przyczepność następnej powłoki.

KROK 1. OCENA GRUBOŚCI WARSTWY

KROK 2. USUWANIE STAREJ WARSTWY (KONTYNUACJA NA NASTĘPNEJ STRONIE)

1 Rozcieńcz Bona PowerRemove R czystą wodą (1:1) i nałóż na niewielki 

odcinek podłogi (około 5 cm Ø). Zacznij od mało widocznego obszaru.

2 Jeśli na powierzchnię nałożono preparat do czyszczenia, po kilku 

minutach zwykle staje się mleczna, chociaż nie zawsze tak jest. 

Zadrap próbny obszar monetą i sprawdź, czy Bona PowerRemove R 

zmiękczył powierzchnię. Jeśli na powierzchni znajdują się pozostałości 

środka czyszczącego, moneta powinna go łatwo wydrapać.

3 Po kilku minutach zetrzyj pozostałości Bona Remove R, aby uniknąć 

uszkodzenia powierzchni.

4 Jeśli poprzedni preparat bardzo szybko się rozpuszcza, można zmniejszyć 

stężenie.
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Środek do usuwania starych powłok zmiękcza warstwę pielęgnacyjną i ułatwia usuwanie mechaniczne. Gdy stara 

warstwa jest miękka i luźna po wyszorowaniu, nadmiar materiału można usunąć za pomocą Bona PowerScrubber lub 

odkurzacza na mokro

METODA 

© A.I.S.E

KROK 2. USUWANIE STAREJ WARSTWY
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© A.I.S.E
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1 Wyczyść miejsce aplikacji odkurzaczem lub mopem.

2 Wymieszaj Bona PowerRemove R z wodą do uzyskania 

odpowiedniego stężenia. 

3 Nanieś rozcieńczony Bona PowerRemove R na część 

powierzchni za pomocą mopa. Pozwól, aby roztwór 

rozpuścił stary preparat na około 5-10 minut. Nie dopuść, 

aby nadmierna ilość roztworu czyszczącego dostała się 

do dużych szczelin w wykładzinie.

4 Wyszoruj obszar za pomocą polerki wyposażonej                         

w zielonym pad.

5 Natychmiast usuń rozpuszczony środek za pomocą Bona 

PowerScrubber wyposażonego w zielone szczotki lub 

odpowiedni odkurzacz do pracy na mokro. 

6 Powtórz proces na następnym odcinki podłogi.

7 Po obróbce całej wykładziny należy ją ponownie wyczyścić 

czystą wodą, aby zneutralizować powierzchnię. Ważne jest, 

aby usunąć wszelkie pozostałości Bona PowerRemove R 

przed nałożeniem jakiejkolwiek nowej powłoki.

8 Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.

U
S

U
W

A
N

IE
 S

TA
R

E
J 

W
A

R
S

T
W

Y

WE-US



Odnawianie podłóg zapewnia twardą, ochronną warstwę dla powierzchni. W procesie usuwa się ślady zarysowań                                                                                                                        

i powierzchowne zadrapania, jednocześnie przywracając ładny wygląd i właściwości antypoślizgowe. Okresowe odnawianie 

podłóg może znacznie przedłużyć ich żywotność. W poniższych krokach założone jest, że oryginalna powierzchnia 

została uprzednio poddana odnowieniu przy użyciu lakieru Bona Pure i została wyczyszczona zgodnie z zaleceniami 

Bona, bez użycia środków typu: pasty, odświeżacze lub inne produkty  konserwujące. Jeśli zostały zastosowane tego 

rodzaju produkty do konserwacji, przed nałożeniem nowej warstwy należy postępować zgodnie z instrukcjami usuwania 

starej warstwy.

METODA

1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dla gruntownego czyszczenia 

na stronie 3.

2 Przetrzyj wykładzinę pobieżnie za pomocą diamentowych 

krążków ściernych Bona Diamond Abrasives o granulacji 

240. Przymocuj krążki do talerza Bona Quattro Disc między

padami pośrednimi. Upewnij się, że cały obszar jest przetarty. 

Szlifuj narożniki i krawędzie ręcznie lub przy użyciu szlifierki

rotacyjnej, takiej jak Bona SupraFlex. Ścieranie jest tylko

powierzchowne, dlatego nie wpłynie na wygląd oryginalnej

powierzchni.

3 Wymień wodę w zbiorniku na czystą, a następnie wyczyść 

podłogę za pomocą Bona PowerScrubber, aby pozbyć się 

pyłu szlifierskiego.
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KROK 1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

METODA

1 Wymieszaj we wiadrze Bona Pure z dołączonym 

utwardzaczem. Zalecane jest mieszanie maszynowe. 

Mieszankę należy zużyć w ciągu 2 godzin.

2 Nałóż mieszaninę za pomocą wałka Bona Polyester Roller 

(8-10 m2/litr). Nakładaj na krzyż, aby zapewnić pokrycie całej 

podłogi, unikając przy tym nagromadzenia się produktu.

3 Pozostaw do wyschnięcia. Nawierzchnia zwykle nadaje 

się do ograniczonego ruchu pieszych już po 12 godzinach. 

Pełna twardość osiągana jest po 5-7 dniach.

KROK 2. APLIKACJA LAKIERU

© A.I.S.E

8-10
sqm/lit

© A.I.S.E

© A.I.S.E
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OPTYMALNA PIELĘGNACJA PODŁÓG
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Ochrona podłogi

• Używaj nakładek ochronnych na krzesła i stoły, aby

zmniejszyć zarysowania.

• Kółka mebli powinny być wykonane z miękkiego

materiału odpowiedniego do wykładzin elastycznych

(zgodnie z EN425).

Korzystaj z systemów mat wejściowych

• Aż 80% brudu dostaje się do budynku przez ruch

pieszych.

• Należy stosować systemy mat wejściowych o odpo-

wiedniej wielkości (najlepiej powyżej 6 m2) i jakości.

• Podobnie jak w przypadku każdego systemu

usuwania brudu, wszystkie systemy mat wejściowych

powinny być regularnie czyszczone, aby usunąć cały

brud.

Regularne czyszczenie

• Regularne czyszczenie jest korzystniejsze i bardziej

opłacalne niż sporadyczne gruntowne czyszczenie.

• Używaj zalecanych środków czyszczących. Wysokiej

jakości produkty i sprzęt czyszczący zapewniają

wydajną i tańszą konserwację.

• Zawsze postępuj zgodnie z dostarczonymi

wytycznymi BHP.

Stosowanie chemicznych środków 

do pielęgnacji podłóg

•	 Niewłaściwe użycie chemicznych środków 

czyszczących może spowodować uszkodzenie i/lub 

odbarwienie.

• Nadużywanie lub niewłaściwe spłukiwanie środków

chemicznych może mieć negatywny wpływ na

żywotność podłogi.

• Nie należy używać proszków ani preparatów

ściernych.

Rodzaje kolorystyczne padów

• Rodzaje kolorystyczne pokazują stopień łagodności

padów mogą się różnić w zależności od kraju lub

producenta.

• Biały lub czerwony pad Bona jest zalecany do

normalnego czyszczenia.

• Niebieskie lub zielone pady nie nadają się do

normalnego czyszczenia i konserwacji.

• Brązowe lub czarne pady są silnie ścierne i nigdy           

nie powinny być używane do czyszczenia.

Prędkości maszyny

• Od 150 do 300 obr./min to odpowiednia prędkość

tarcz obrotowych maszyny czyszczącej.

Polecane produkty do pielęgnacji podłóg

• Bona zaleca stosowanie rozcieńczonych roztworów

Bona Clean R50 lub Bona Clean R60 do regular-

nego czyszczenia, Bona Remove R do gruntownego

czyszczenia i Bona Shield R do zabiegów ochron-

nych.

• Jeśli chcesz zastosować produkty alternatywne,

skonsultuj się ze swoim stałym dostawcą, aby

uzyskać więcej informacji, wskazówek i ograniczeń

gwarancyjnych.



CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jak często czyścić podłogę?

Optymalną częstotliwość czyszczenia i konserwacji 

ustala się na podstawie sposobu użytkowania podłogi. 

Podczas opracowywania harmonogramu czyszczenia 

i konserwacji należy odpowiedzieć na szereg pytań na 

temat podłogi:

• Czy znajduje się w pobliżu wejścia do budynku?

• Czy będzie zbierać suchy lub wilgotny brud?

• Jak wysoki będzie stopień ruchu na tej podłodze?

Pamiętaj, że jasne podłogi mogą wymagać częstszego

czyszczenia.

Jak często nakładać powłokę ochronną?

Dobrze jest zacząć od ogólnego planu konserwacji Bony.

• Jednak po pewnym czasie należy poddać każdą

wykładzinę ocenie, aby dostosować częstotliwość

konserwacji do poziomu zużycia.

Jak mogę usunąć plamy?

Usuń plamy, gdy tylko je odkryjesz. 

• Większość plam można bezpiecznie usunąć za

pomocą suchego (papierowego) ręcznika, wody,

detergentu, spiritusu mineralnego lub alkoholu                

(w tej kolejności).

• NIE używaj preparatów wysoko alkalicznych, takich

jak amoniak lub soda kalcynowana, jak również

silnych rozpuszczalników, takich jak aceton,

ponieważ mogą być szkodliwe dla ludzi i podłóg.                                         

W razie wątpliwości przetestuj materiały czyszczące

na małym fragmencie wykładziny lub w niewidocznym 

miejscu.
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Nasze sugestie i zalecenia są starannie formułowane w oparciu o nasze ogólne standardowe warunki i dostępne informacje. Instrukcje przygotowania i przetwarzania 

są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za ich kompletność, a użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku testowania sugestii 

i produktów w celu ustalenia ich przydatności do zamierzonych zastosowań (np. poprzez testowanie na fragmentach powierzchni). Zakłada się, że profesjonalny 

użytkownik podejmujący się pracy z produktem przestrzega uwag na opakowaniach, etykietach i kartach technicznych oraz w instrukcjach obsługi i przetwarzania,                   

a także na obowiązkowym oznakowaniu oraz w odpowiednich normach technicznych i dyrektywach oraz przestrzega odpowiednich przepisów. Po opublikowaniu tych 

uwag wszystkie poprzednie karty informacyjne produktu tracą ważność.

Po więcej informacji zajrzyj na www.bona.com
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