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Bona Freshen Up

Sportive Cleaner je koncentro-
vaný, lehce zásadity alkalický 
čisticí prostředek určený pro 
pravidelnou údržbu dřevěných 
sportovních podlah. 

Sportive Cleaner Plus je koncen-
trovaný alkalický čisticí prostře-
dek určený pro příležitostnou 
údržbu dřevěných sportovních 
podlah a odstranění nečistot. 
Rovněž lze použít k odstraně-
ní černých stop po podpatcích  
a podrážkách obuvi. 

Freshen Up je přípravek pro 
údržbu podlahy určený pro 
okamžité použití. Obnovuje 
poškrábaný a matný povrch, 
po jeho aplikaci podlaha vy-
padá jako nová a chrání ji před 
opotřebením. Podlahy udržo-
vané pomocí Bona Freshen 
Up je možné znovu kdykoliv 

přelakovat bez  nutnosti jejich 
obroušení až na holé dřevo. 

 Bona Buffer je univerzální čis-
ticí stroj, který účinně vyčistí 
velké podlahy. Stačí se pouze 
ujistit, zda používáte správný 
čisticí pad – stačí pouze na-
hlédnout do návodu k použití.  

Bona Buffer



O funkčnost podlahy  
se musíte starat vy

Instalace nebo renovace dřevěné sportovní podlahy 
je velká investice a nejlepším způsobem, jak se  
o investici starat, je ujistit se, že její údržba probíhá 
správně. To je důvod, proč je údržba natolik důležitou 
součástí Bona Sportive System. Preventivní údržba 
ale přináší také užitek. Instalace účinného systému 
čistících zón u všech vnějších vstupů výrazně sníží za-
nesení nečistot do budovy. Politika čisté obuvi rovněž 
sníží množství nečistot a poškrábání povrchu. 
V případě některých akcí je nutné podlahu chránit 
ochrannými potahy. Veškeré vybavení a nábytek musí 
mít ochranné plstěné podložky. Kombinací preven-
tivních opatření a postupů údržby popsaných v této 
brožuře maximalizujete funkčnost a vzhled podlahy. 

Každodenní čištění
Povrchový prach může významně ovlivnit odolnost 
podlahy na protikluz, především pokud je podlaha 
nová nebo byla v nedávné době realizována povrcho-
vá úprava. Základním minimem je, aby byl prach  
a písek odstraňován ze všech podlah každý den, nejlé-
pe pomocí výkonného vysavače a nůžkového mopu. 
Menší plochy mohou být zameteny měkkým smétá-
kem nebo vyluxovány. 

Podlaha musí být čištěna pomocí Sportive Cleaner, 
aby byla odstraněna veškerá nečistota a jiné kontami-
nace. Nejlepší je, pokud je čištění prováděno stro-
jově, například pomocí Bona Buffer. Pro velmi malé 
podlahy a místní čištění je možné použít mop. To 
ale není dostačující pro větší plochy nebo intenzivní 
zatěžování. U málo zatěžovaných sportovních pod-
lah je možné údržbu provádět jednou nebo dvakrát 
za týden, zatímco u intenzivně zatěžovaných podlah 
určených pro víceúčelové použití je nutné provádět 
údržbu každý den. Není-li možné normálním čištěním 
odstranit veškerou nečistotu, je možné používat pro 
čištění agresivnější pady, jako například červený pad. 
Nicméně nadměrné a trvalé používání agresivních 
padů může vést ke zmatnění nebo fyzickému poško-

zení povrchu podlahy. Účinnost programu čištění je 
nutné důkladně sledovat a na základě toho určit, jaká 
je vhodná frekvence čištění podlahy. 

Dodatečné čištění
Ačkoliv časté čištění pomocí Sportive Cleaner odstraní 
z podlahy vodou rozpustnou nečistotu a téměř všech-
ny ostatní druhy kontaminace, bude docházet  
k nevyhnutelnému a postupnému zanášení materiálů, 
jako například lidského potu z kontaktu pokožky  
s podlahou a syntetických materiálů z obuvi apod. To 
bude mít za následek stále častější kluznost povrchu 
podlahy. Je důležité odstranit tyto materiály z povrchu 
bez vlivu na jeho kvalitu. To je důvod, proč je zapotřebí 
používat přípravek pro základní čištění Bona Sportive 
Cleaner Plus. Po rozpuštění postříkejte nebo mopem 
aplikujte Sportive Cleaner Plus po celém povrchu 
podlahy a nechejte působit asi pět minut. Je důležité, 
aby přípravku nebylo naneseno příliš a aby nepůsobil 
na podlahu nadměrně dlouho. Poté, co Sportive Cle-
aner Plus uvolnil a rozpustil kontaminaci na povrchu 
podlahy, je nutné ji strojově očistit s pomocí červené-
ho padu nebo podobným prostředkem. Je nutné, aby 
před čištěním podlahy pomocí Bona Sportive Cleaner 
byly odstraněny všechny zbytky Sportive Cleaner Plus. 
Interval mezi základním čištěním pomocí Sportive 
Cleaner Plus závisí na tom, jak je podlaha zatěžována 
provozem a na intenzitě jejího zatížení. Obecně ale 
platí, že většina sportovních podlah vyžaduje čištění 
každých několik měsíců a intenzivně zatěžované podla-
hy budou vyžadovat čištění častěji.

Oživení
Na některých podlahách bude povaha a intenzita 
provozního zatížení způsobovat viditelné zhoršení 
vzhledu podlahy. V tomto případě je možné použít 
přípravek Bona Freshen Up, který obnoví vzhled 
povrchu podlahy. Před prvním použitím Freshen Up 
je důležité, aby byla podlaha důkladně očištěna Bona 
Sportive Cleaner Plus. 


