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O Limpador Pavimentos de Madeira Bona está especialmente desenhado para 
efetuar uma limpeza eficaz dos pavimentos de madeira envernizados e tratados com 
ceras. É seguro e fácil de utilizar, e não deixa resíduos nem opacidades. 
 

• Duro com a sujidade, delicado com o pavimento 

• Eficaz e fácil de utilizar 

• Totalmente biodegradável 
 
 
 

 
 

pH:  7 aprox. 

Vida útil:  3 anos a partir da data de produção no seu recipiente original 
sem abrir. 

Acondicionamento: A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 
°C durante a armazenagem e o transporte. 

Segurança: O produto não está classificado como perigoso segundo o 
Regulamento Europeu (CE) n.º 1272/2008 e as suas emendas. 

Resíduos:  Os recipientes vazios podem ser reciclados como plástico 
rígido. 

Conteúdo: <5 % de tensoativos não iónicos, conservantes 
(benzisotiazolinona, metilisotiazolinona, laurilamina 
dipropilendiamina) 

Embalagem: Spray de 1 litro / embalagem de recarga de 4 litros / 
embalagem de recarga de 2,5 litros / cartucho recarregável de 
850 ml para a Bona Spray Mop 

Certificados: Greenguard GOLD 

 

 

 
 
 
 

 
 
Passe o aspirador pelo pavimento antes de efetuar uma limpeza em húmido para 
certificar-se que elimina a sujidade e a areia solta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados técnicos 

Preparação 
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1. Vaporize uma pequena secção do pavimento com o Limpador Pavimentos de 

Madeira. 
2. Limpe essa secção utilizando uma Recarga Mopa Limpador Bona.  
3. Enxague e substitua a recarga mopa microfibra quando estiver suja. 
 
Nas manchas difíceis, marcas de solas de borracha ou salpicos pegajosos, etc., 
vaporize o limpador diretamente sobre a mancha e deixe que atue durante alguns 
minutos. Esfregue a mancha até eliminá-la com uma recarga para mopa. 
 
Para mais informação, visite bona.com/pt 

Aplicação 


