
Údržba vinylových podlah RIGID

Podlahová krytina RIGID je považována za velmi odolnou, a proto je èasto používána 
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. Èásti nábytku, dotýkající se podlahy opatøete 
filcovými podložkami ( napø. nohy židlí, stolù, pohovek, skøíní …). Pod koleèkové židle používejte 
polykarbonátovou podložku. Chraòte pøed prudkým pøímým sluneèním svìtlem. Pravidelnou 
údržbou mùže být opotøebení omezeno na minimum.

Pøi pravidelné údržbì podlah je možné zachovat kvalitu, odolnost a prodloužit tak životnost 
elastických podlah, nemluvì o udržení èistého a zdravého vnitøního životního prostøedí 
v interiéru. Bona Care Program pro elastické podlahy je unikátní a efektivní metodou, která 
poskytuje rychlé a úèinné èištìní, s garantovaným fantastickým výsledkem. 

Pøípravek Bona Clean R60 poskytne nejlepší výsledek v bìžném èištìní podlah, 
s ochrannou vrstvou povrchu. Nový lesklý vzhled je zaruèen u všech typù elastických 
podlahovin. Vysoce koncentrované alkalické složení pøípravku Bona Clean R50 je urèeno 
pro odstranìní odolných skvrn. Je vhodný jak pro manuální, tak strojové èištìní. Všechny 
produkty spoleènosti Bona jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající výkon, bez použití 
škodlivých chemikálií. Jsou ideální pro každodenní použití a pro každé prostøedí.

Èisté a svìží podlahy

www.rigid.cz      www.bona.com/czwww.renovujeme-vinyl.com

Spoleènost Bona ruèí za dodaný produkt. Použití a zároveò i úspìšná aplikace produktu 
je mimo naši kontrolu. Pøedpokládá se dodržení upozornìní na obalech, etiketách produktu 
a dodržení informací a pracovního postupu v technickém listu pøi použití a zpracování produktu. 
V pøípadì dotazu kontaktujte technického poradce Bona.
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Èištìní: Vyèistìte podlahu suchou metodou. Odstraòte volné neèistoty vysáváním nebo 
zametáním. Pro bìžné zneèištìní naøeïte Bona Clean R50 v pomìru 50 ml na 10 litrù 
vody. Vyèistìte podlahu mopem. Pro silnì zneèištìné plochy naøeïte Bona Clean R50 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 Clean R50 je vhodný i pro použití v èistících 
strojích typu Bona Power Scrubber.

Údržba: Pro bìžné zneèištìní naøeïte Bona Clean 
R60 v pomìru 50 ml na 10 litrù vody. Setøete 
podlahu mopem. Pro silnì zneèištìné plochy 
naøeïte Bona Clean R60 v pomìru 250 ml na 10 
litrù vody. Vyèistìte podlahu mopem. Poté nechte 
povrch vyschnout. Podlaha je vyèištìna a 
ošetøena. Power

Remove R

Vyèistìte podlahu suchou metodou. Odstraòte volné neèistoty 
vysáváním nebo zametáním. Pøípravek Bona Remove R 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. Bona PowerRemove R by mìl být použit pouze v pøípadì, je-li 
èištìní pomocí Bona Remove R nedostateèné. Pøepadujte plochu 
pomocí stroje Bona FlexiSand 1.9 a èerveným nebo zeleným padem. 
Poté vyèistìte povrch èistícím strojem 
Bona Power Scrubber. Použijte 
èervené kartáèe. 

Neutral izujte vodou. Jakmile 
povrch vyschne, mùže být použit 
Bona Shield R pro ošetøení 
povrchu. Remove R

Pure ColourPure
Power 

Remove R

ÈIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA

Clean R60Clean R50

HLOUBKOVÉ ÈIŠTÌNÍ

Remove R Shield R

PØELAKOVÁNÍ - DLOUHODOBÁ OCHRANA POVRCHUOCHRANA POVRCHU

Èištìní: Vyèistìte podlahu suchou metodou. Odstraòte neèistoty vysáváním. Pro novì 
položené, nebo lehce zneèištìné krytiny RIGID, vyèistìte podlahu mopem s Bona Clean R50. 
Po zaschnutí aplikujte mopem ochranou vrstvu Bona Shield R. Pøi intenzivním zneèištìní u 
starších podlah aplikujte naøedìný Bona Remove R pomocí mopu (naøeïte vodou dle úrovnì 
zneèištìní 1:1 - 1:5). Nechte reagovat cca 20 min. Pøepadujte povrch pomocí Bona FlexiSand 
1.9 a èerveného padu, nebo pomocí èistícího stroje Bona Power Scrubber s èervenými 
kartáèi. Vysajte špinavou kapalinu pomocí èistícího stroje a neutralizujte povrch èistou vodou 
za použití bílých kartáèù.

Ochrana povrchu: Po zaschnutí aplikujte 
ochrannou vrstvu Bona Shield R (1-2 vrstvy) 
mopem. Nechte zaschnout  1-2 hodiny.  
V provedení mat a lesk.

Èištìní: Vyèistìte podlahu suchou metodou. Odstraòte neèistoty vysáváním. Opravte 
lokálnì poškozená místa podlahy. Aplikujte naøedìný Bona PowerRemove R pomocí 
mopu (naøeïte vodou dle úrovnì zneèištìní 1:1 - 1:5). Nechte reagovat cca 20 min. 
Zbruste mokrý povrch pomocí Bona FlexiSand 1.9, unašeèem Bona Quattro a Bona 
Diamantovým brusivem. Vysajte špinavou kapalinu èistícím strojem.  Neutralizujte 
povrch èistou vodou pomocí Bona Power Scrubber. Nechte podlahu øádnì vyschnout.

Pøelakování: Aplikujte 2-složkový poly-
uretanový bezbarvý nátìr Bona Pure, nebo 
v kombinaci s barevným nátìrem Bona Pure 
Colour pomocí váleèku. Nechte schnout min. 
24 hodin.

Údržba vinylových podlah RIGID

Díky pravidelné údržbì mùžete prodloužit životnost, kvalitu a odolnost vaší podlahové krytiny. Èasem každá podlaha ztrácí lesk. Øešením je hloubkové vyèištìní pomocí stroje a 
efektivního pøípravku, 

Pokud má vaše vinylová podlaha matný vzhled, mùžete jí snadno navrátit lesk ochrannou 
vrstvou leštìnky, která prodlouží životnost podlahy.

Systém nabízí úèinnou alternativu, jak rychle obnovit pùvodní vzhled podlah a prodloužit 
jejich životnost a odolnost.
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