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Krachtige en professionele reiniging van houten vloeren

Bona Deep Clean System



Het Bona Deep Clean System geeft uitstekende resultaten op alle houten 
vloeren, maar is met name dè oplossing voor alle verouderde en met olie
afgewerkte vloeren. Polijsten of schuren is op dit type vloeren geen optie. 
De Bona PowerScrubber biedt als enige dè mogelijkheid om deze vloeren
weer als nieuw te krijgen! In combinatie met Bona's onderhoudsproducten
kunt u voor elke vloer een bijna oneindige levensduur garanderen. 
 
• Olievloeren: na reinigen de vloer opnieuw in de onderhoudsolie zetten
• Lakvloeren: na reinigen de vloer opnieuw in de polish zetten
• Wasvloeren: na reinigen de vloer opnieuw voorzien van een onderhoudslaag 
 

Menginstructies Bona Deep Clean Solution

Voor gebruik met de Bona PowerScrubber™ en  
andere schrobmachines - NIET ONVERDUND GEBRUIKEN. 

Gelakte vloeren: giet 1 liter Bona Deep Clean Solution in 
de bovenste zwarte tank en voeg schoon water toe.
 
Geoliede vloeren: giet 0,5 liter Bona Deep Clean Solution in 
de bovenste zwarte tank en voeg schoon water toe.
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Dit systeem zorgt voor een professionele, diepe reiniging 
waarmee u hardnekkig vuil en aanslag van alle typen houten 
vloeren verwijdert. Met de krachtige schrob-/zuigmachine 
Bona PowerScrubber en Bona's unieke Deep Clean Solution,  
kunt u  zorgen voor een prachtig, schoon oppervlak en maakt
u de houten vloer weer als nieuw.
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Krachtige en professionele reiniging van houten vloeren

Bona Deep Clean System

Techn. gegevens Power Scrubber 

Vermogen     Max. 2700 W, Gem. 1900 W

Voltage     220-240 V / 50 Hz

Machinegewicht     34,5 kg

Schrobborstel    2 x 400 mm zacht wit nylon

Toerental borstel     1100

Capaciteit "Solution"     10 liter

Tank opslag                    10 liter

Afmetingen     520 mm x 470 mm x 300 mm   

• 1 systeem: schrob-/zuigmachine en een reinigingsmiddel speciaal ontwikkeld
   voor houten vloeren
 
• Een compact ontwerp voor krachtig schrobben, dus zowel geschikt voor
   grote projecten maar ook voor kleinere ruimtes en woonkamers
 
• Een uitgekiend systeem voor het aanbrengen van de optimale
   hoeveelheid reinigingsmiddel op de houten vloer
 
• Twee in tegengestelde richting draaiende borstels voor een maximaal
   reinigingseffect
 
• Aan de voor- en achterzijde een zuigmond voor het effectief opnemen
   van het reinigingsmiddel tot aan de plint. Na het opzuigen van het
   reinigingsmiddel is de vloer vrijwel direct weer volledig droog!
 
• Grote tank voor 10 liter reinigingsmiddel (verdund)
 
• Eenvoudig te vullen, legen en te reinigen
 
• Variabele reinigingsdruk tot 200 g/cm2
 
• Grote wielen voor eenvoudig transport 
 
 
 
 
 
 
Bona PowerScrubber: de perfecte aanvulling op de Bona Spray Mop,
geschikt voor de dagelijkse schoonmaak van de vloer. 




