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Lees de aanwijzingen in deze onderhoudswijzer en op de genoemde verpakkingen zorgvuldig door.
TIP: bewaar dit blad bij uw Bona onderhoudsproducten of in de meterkast.

REGULIER ONDERHOUD: HET REINIGEN EN HET VOORKOMEN VAN
Bringing out the best in wooden floors
Bona Houten Vloer Startpakket
Basispakket voor professioneel
reinigen van gelakte, gewaxte,
geoliede houten vloeren en
kurkvloeren.

It’s a Lifetime Commitment

Inhoud
Bona Houten Vloer Reiniger 1 liter*
Bona Mop
Bona Reinigingspad

*Bona Houten Vloer Reiniger: een kant-en-klaar reinigingsmiddel, mag niet worden verdund, pH-neutraal. Geen risico van het opbrengen van teveel water. Sprayflacon.

Ook verkrijgbaar: Bona Harde Vloer Reiniger, voor laminaat, tegels, vinyl en linoleum.
Hout is één van de mooiste vloersoorten met een warme sfeer. Uw vloer is beschermd tegen vuil en vocht met Bona lak, Naturale, olie of was.
Als u uw vloer in de loop der jaren mooi wilt blijven houden, gebruik dan het "Bona Onderhoud Houten Vloer systeem" voor houten vloeren (zie
Bona startpakket). Hiermee blijft het uiterlijk van uw vloer langer mooi en wordt de levensduur van de beschermlaag verlengd.

NA HET AANBRENGEN VAN DE BESCHERMLAAG: lak, Naturale, olie of was
Betreden van de vloer
Circa 8 uur na de laatste afwerkingslaag kan de vloer voorzichtig op sokken worden betreden. Bij een olie- of wasvloer: na 24 uur.
Meubels
Wees voorzichtig met het plaatsen en verschuiven van uw meubels - altijd, maar zeker de eerste periode; dit in verband met het uitharden van
de beschermlaag.
De eerste keer reinigen
• Reinig de vloer de eerste 1 à 2 weken regelmatig alleen droog (met stofzuiger of mop).
• Na deze periode kan de vloer ook vochtig worden gereinigd - zie hieronder "Het reinigen van de vloer".
NB: hardwaxolie is na circa 4 weken volledig uitgehard en waterbestendig.
Het neerleggen van kleden e.d.
Na het reinigen (1 à 2 weken) kunnen kleden worden neergelegd.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

I
 Voetmat: zorg voor een zo groot mogelijke voetmat bij de ingang (bij voorkeur een schoonloopmat). In ieder geval zo groot dat men er
driemaal op stapt om er overheen te lopen. De mat dient om het vuil en water op te nemen. Water en zand hebben immers hetzelfde effect
als schuurpapier op de vloer. Zonder mat ontstaat bovenmatige slijtage bij de inloop.
I
 Reinigen voetmat: zorg ervoor dat de mat regelmatig wordt gereinigd en indien nodig wordt vervangen; een vuile mat neemt geen vuil meer op!
I
 Viltjes: viltjes onder stoelen en banken voorkomen diepe krassen in de vloer. Let op dat deze wel geschikt zijn voor houten vloeren; viltjes
van b.v. PVC beschadigen de vloer. Vervang tijdig de viltjes anders ontstaan evengoed weer krasjes in de vloer.

HET REINIGEN VAN DE VLOER
• Op lak en Naturale geen was of washoudende producten gebruiken.
• Voor alle afwerkingen: geen groene zeep, ammonia, azijn, allesreinigers of agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken.
• Regelmatige reiniging: stofzuigen, vegen of licht uitgewrongen mop - zorg dat er zo min mogelijk zand of vuil op uw vloer ligt. Verwijder
gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk.
• Periodieke reiniging: gebruik Bona Houten Vloer Reiniger (zie onderstaand schema).
Verwijder vuil/zand etc. met een stofzuiger of droge mop (vegen). Of hardnekkig vuil afnemen met Bona Houten Vloer Reiniger Pad.

Bona Houten Vloer Reiniger sprayen op een gedeelte van het oppervlak. Eventueel direct op Bona Houten Vloer Reiniger Pad
sprayen. De microvezel pad eerst licht bevochtigen met water.
Olievloer: bij sterke vervuiling Bona Carl's Cleaner gebruiken.
Wasvloer: bij sterke vervuiling Bona Carl's vloeibare onderhoudswas gebruiken.
Bona Houten Vloer Reiniger Pad bevestigen aan Bona Houten Vloer mop, het gesprayde oppervlak reinigen en laten drogen.
Nawissen is niet nodig.
De frequentie van “vochtig” reinigen, hangt af van het gebruik van de vloer, de weersomstandigheden, de ligging van de vloer en dient uzelf te
bepalen. Bij een olie- en wasvloer dient er vaker onderhoud te worden gepleegd, het liefst dagelijks.

EXTRA BESCHERMING MET: polish - onderhoudsolie - onderhoudswas
Bona Houten Vloer Refresher met de
Refresher pad (beige kleur, niet te
verwarren met de Reinigings Pad blauwe kleur).

Ook deze producten kunt u verkrijgen
bij uw vloerleverancier.

LAKVLOEREN

¬

Bona Mega en Bona Traffic
Bona Houten Vloer Refresher
Het doet een gekrast en dof oppervlak herleven door een nieuw gelakte uitstraling en het verlengt de bescherming tegen slijtage.
Bona Houten Vloer Refresher is gebruiksklaar en zelfglanzend.
1. Stof, vuil en los zand van de vloer verwijderen. Vloer grondig reinigen met Bona Houten Vloer Reiniger met mop en microvezel Reinigingspad. Herhalen om er zeker van te zijn dat het vuil niet in de Refresher-laag kan komen. Zorg dat de vloer volledig droog is voordat de
Refresher wordt opgebracht. Het oppervlak moet vrij van olie, was en andere verontreinigingen zijn.
2. De fles diverse malen heen en weer schudden alvorens te openen. Refresher opbrengen met de Bona Houten Vloer Refresher Pad.
De Refresher Pad eerst licht bevochtigen met water. Refresher opbrengen op de vloer in een golvende lijn van 3-4 cm breed. Werk in kleine
gedeelten; ongeveer voor 3 m² per keer opbrengen.
3. Refresher over het gehele kleine gedeelte verspreiden zodat al het hout is bedekt. Refresher opbrengen op 30-50 m² per liter. Voor het beste
resultaat een dunne dekkende laag opbrengen (Refresher verspreiden in de richting van de houtvezel). Tijdens het drogen het zwevende stof
en tocht tot een minimum beperken.
4. Minimaal 2 uur laten drogen alvorens de behandelde vloer te betreden. Eventueel een tweede laag na 2 uur opbrengen. Altijd de gehele vloer
behandelen voor een gelijkmatige uitstraling en glans.
NOOT: Intensief gebruik en het terugplaatsen van meubelen en kleden binnen 24 uur na de laatste laag, vermijden. Materialen met zeep en
water reinigen.
Door het onderhoud met Bona Houten Vloer Refresher verandert de glansgraad. Voor vloeren in woningen is een behandeling van 1-2 maal per
jaar gewoonlijk voldoende om de vloer te onderhouden. Voor ieder gebruik een proefstuk maken! Refresher uitsluitend op gelakte houten oppervlakken gebruiken.

BONA NATURALE

¬

1- en 2 componenten
niet van toepassing
Vloeren die zijn afgewerkt met Bona Naturale: geen extra bescherming. Niet met polish behandelen (Bona Houten Vloer Refresher). Anders
verliest de Naturale de unieke natuurlijke uitstraling.

OLIEVLOEREN

¬

Bona Carl's 90 Olie
Bona Carl's 25 Onderhoudsolie
Niet behandelen met Bona Houten Vloer Refresher.
1. Stofzuigen.
2. De vloer reinigen met een cleaner/water mengsel, 0,2 liter Bona Carl's Cleaner op 10 liter water. (Voor verdere informatie zie etiket Bona
Carl's Cleaner.)
3. Wanneer de vloer volkomen droog is, een dun laagje Bona Carl's 25 opbrengen met een pluisvrije katoenen doek o.i.d. Voor grote oppervlakken de olie opbrengen met een boenmachine: de doek op de vloer plaatsen, een rode pad op de doek plaatsen en circa 0,1 liter olie in
het midden van de pad gieten. De olie gelijkmatig opbrengen over circa 10 m², meer olie opbrengen en doorgaan tot het gehele oppervlak is
voorzien van een dunne laag olie. De machine bewegen in verschillende richtingen en eindigen in de richting van de houtnerf. Aan de kanten
en in de hoeken de olie handmatig opbrengen met een katoenen doek.
4. De vloer minimaal een uur laten drogen. Daarna grote oppervlakken uitboenen met een rode pad. De machine in verschillende richtingen bewegen en eindigen in de richting van de houtnerf.
5. De vloer 12 uur laten drogen en niet betreden gedurende de droogtijd.

WASVLOEREN

Bona HS Wax
Niet behandelen met Bona Houten Vloer Refresher.
1. Stofzuigen
2. De vloer reinigen met Bona Houten Vloer Reiniger met mop en microvezel Reinigingspad of met Bona Carl’s Cleaner opgelost in handwarm
water (voorkom overvloedig watergebruik).
3. Na langdurig of intensief gebruik van de vloer (“groot onderhoud”) met Bona wasremover of reiniger de vloer machinaal van alle verontreiniging ontdoen met gebruik van groene pads. Vervolgens de vloer voorzien van een dun laagje Bona Vloeibare of Vaste was, eventueel na
een paar uur drogen uitboenen met een bruine pad.
4. Het onderhoud van de vloer aanpassen aan het gebruik.

Belangrijke tips
• Gebruik nooit teveel water, alleen uitgewrongen dweil of mop.
Inwerken van teveel water kan zwellingen en zwarte naadjes veroorzaken.
• Wanneer de reinigingspad te vuil wordt, deze omspoelen en goed
uitwringen, eventueel vervangen door een nieuwe, schone pad.
• De reinigingspad kan gewoon in de wasmachine, zelfs tot 90°C.
• De vloer niet betreden zolang de vloer nog vochtig is van het reinigingsmiddel of de polish.
Disclaimer: gebruik alle vloeistoffen volgens het etiket op de verpakking.

Firmastempel van uw vloerleverancier

