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Bona Decking Reviver är ett grovrengöringsmedel för både manuell rengöring samt 

rengöring med Bona Power Scrubber.  

Produkten kan användas för en djup rengöring av gamla gråa nersmutsade och/eller 

tidigare oljade trädäck av alla vanligt förekommande träslag utomhus. 

 

Produkten löser upp och tar bort gammal olja, alger samt bleker och fräschar upp 

träet, som får tillbaka sin ursprungliga lyster och ton. 

 

• Effektiv och säker för trädgården 

• Tvättar bort gammal olja, alger och nedbrutet trä 

• Färdig att använda 

 

 

 
 

pH-värde:  Ca 11 

Hållbarhet:  3 år från tillverkningsdatum i oöppnad orginalförpackning. 

Förbrukning: Manuell hantering: 15-20m²/liter 

 Maskinell hantering: Blanda 20% i vatten. Åtgång: 5-10m²/liter 

Lagring/transport:  Temperaturen får inte understiga +5°C eller överstiga +25°C 

under lagring och transport 

Säkerhet: Se separat säkerhetsdatablad.  

Avfall:  Tomemballage kan återvinnas som hårdplast. Överblivet 

material lämnas till återvinningsstation.   

Innehåll: <5% non-ionic tensider 

Förpackning: 4 liters dunk 

 

 

 

Ta bort all lös smuts, mossa och dyl från trädäcket. Skydda växter och ytor som inte 

ska rengöras. Metallytor som Aluminium kan påverkas av produkten. Undvik att jobba i 

direkt solljus. 

 

 
 

1. Blötlägg trädäcket med vatten.  

2. Manuell rengöring: 

a. Applicera produkten med en grov borste på ca 5-10 m² och låt verka 

ett par minuter.  

b. Skrubba ytan där produkten applicerats med borsten.  

c. Spola av den rengjorda ytan med vatten.  

d. Uppreda proceduren på nästa ytan. 

3. Maskinell rengöring: 

a. Blanda 2 liter produkt med 8 liter vatten i tanken till Bona Power 

Scrubber. 

b. Montera de orange borstar på maskinen.  

c. Kör framåt med maskinen samtidigt som rengöringsvätska doseras 

ut på trädäcket.  

d. Kör tillbaka i samma spår och låt borstarna rengöra utan att lägga på 

mer rengöringsvätska.  

e. Om trädäcket är mycket smutsigt kan proceduren upprepas.  

f. När rengöringen är klar spolas trädäcket av med rent vatten. 

4. Låt trädäcket torka ordentligt innan någon olja appliceras. 

5. För mer information, se www.bona.com 
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