Bona Lavete Microfibre
Fisă Tehnică
Bona oferă diferite lavete din microfibre pentru situații diverse de îngrijire pentru pardoseli.
Toate lavetele sunt fabricate din materiale de calitate foarte bună și se pot spăla. Vedeți
mai jos detaliile fiecărei lavete și unde/ cand se folosește.

Bona Lavetă de Curățare este
o lavetă din microfibre, reutilizabilă.
Se fixează cu benzile Velcro pe
talpa de la Bona Mop Premium sau
Bona Spray Mop. Se poate spăla la
mașină de până la 500 de ori.
Conținut:
93% Poliester 7% Poliamide
Made in China
465 x 130mm

Rezultatul noului test arată că
Laveta de Curăţare
“Îndepărtează 99% dintre bacterii” *
“*Îndepărtează 99% din E. coli şi
Listeria de pe pardoseli din lemn şi
LVT
când se foloseşte Bona Laveta de
Curăţare din Microfibre împreună
cu Bona Detergent pentru parchet,
Bona Detergent Laminat &
Ceramică, Bona OxyPower Floor
Deep Cleaner sau apă; Testat la un
laborator independent şi acreditat.”
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Bona Lavete Microfibre
Fisă Tehnică
Bona Laveta de Praf este o
lavetă pufoasă din microfibre
reutilizabilă și cu o acţiune super
electrostatică.
Se fixează cu benzile Velcro pe
talpa de la Bona Mop Premium sau
Bona Spray Mop. Laveta de Praf
este o modalitate excelentă de a
colecta praful și părul de pe podea
înainte de a șterge și curăța cu
mopul și cu detergent. Se poate
spăla de până la 500 de ori.

Conținut textil: 100% Polyester
Made in China
465 x 155mm

Bona Lavetă Polish este
destinată aplicării de Bona Polish
sau Refresher. Se fixează cu
benzile Velcro pe talpa de la Bona
Mop Premium sau Bona Spray
Mop. Se spală de până la 500 de
ori.
Conținut textil: 100% Polyester
Made in China
430 x 130mm
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Bona Lavete Microfibre
Fisă Tehnică

Bona Lavetă OxyPower
este create
cu Tehnologia specială
PowerLoop® care asigură un efort
redus atunci când curăţaţi toate
pardoselile dvs. Pentru obţinerea
celor mai bune rezultate se
foloseşte împreună cu Detergenţii
Bona Oxy Power Deep Clean
pentru parchet sau suprafeţe dure.
Se fixează cu benzile Velcro pe
talpa de la Bona Mop Premium sau
Bona Spray Mop. Se spală de
până la 500 de ori.
În urma testului efectuat de un
laborator independent şi acreditat,
rezultatul arată că Laveta Bona
OxyPower DeepClean
“Îndepărtează 99% dintre bacterii” *
“*Îndepărtează 99% din E. coli şi
Listeria de pe pardoseli din lemn şi
LVT când se foloseşte Bona Laveta
de Curăţare din Microfibre
împreună cu Bona Detergent
pentru parchet, Bona Detergent
Laminat & Ceramică, Bona
OxyPower Floor Deep Cleaner sau
apă; Testat la un laborator
independent şi acreditat.”
Conținut textil: 100% Polyester
Made in China
430 x 130mm

Nu folosiți balsam de rufe la spălarea lavetelor Bona
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