Onderhoud

Houten vloeren

gelakt parket

Belangrijk: reinig nooit met zuiver water!
Gebruik bij het reinigen van uw gelakte houten vloeren altijd zo weinig mogelijk water. Als u
eten of drinken morst, moet u dat direct opvegen om permanente beschadiging of vlekken
te voorkomen. Gebruik geen ”allesreinigers” op uw houten vloeren, aangezien deze een
doffe uitstraling aan uw vloer geven. Bovendien gebruikt u dan teveel water, waardoor uw
houten vloeren beschadigd kan raken.

wekelijks onderhoud

Wekelijkse schoonmaak dient droog te worden uitgevoerd met een bezem of stofzuiger.

twee-wekelijks onderhoud

BONA HOUTEN VLOER REINIGER
Parketreiniger Bona Houten Vloer Reiniger is speciaal ontwikkeld voor een doeltreffende reiniging van gelakte of met hardwax behandelde houten vloeren. Dit is een
handige, pH-neutrale, kant-en-klare parketreiniger in sprayfles. De speciale ‘streeploze’ formule laat geen plakkerige resten achter en reinigt het hardnekkigste vuil.
Of gebruik de Bona Spray Mop: Ergonomisch ontwerp en eenvoudig in gebruik.
De Bona Spray Mop is snel te monteren en navulbaar. Opgelet: de mop is alleen
geschikt voor een reinigingsmiddel, niet voor polish.
Gebruik: Niet verdunnen, het product is kant-en-klaar.
Verbruik: /
Verpakking: Cartridge 850ml + mop + pad (ook afzonderlijk verkrijgbaar)
Navulling 4liter, Reinigerspray 1liter.
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gelakt parket

Belangrijk: reinig nooit met zuiver water!

periodiek onderhoud

drie-maandelijks

BONA HOUTEN VLOER POLISH
Bona Houten Vloer Polish is een kant-en-klaar product op waterbasis voor gelakte
houten vloeren. Het herstelt de glans en biedt bescherming tegen slijtage (niet
gebruiken op geoliede vloeren). Polish kan worden aangebracht wanneer nodig,
maar gewoonlijk is dit een paar keer per jaar. Zorg er altijd voor dat de houten vloer
gereinigd is voordat u een nieuwe laag vloerpolish aanbrengt!
Gebruik: Niet verdunnen, het product is kant-en-klaar.
Verbruik: ca. 50 m²/L
Verpakking: 1liter

Al deze producten zijn via onze shop te verkrijgen.
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