
Bona CLEANER - 
voor gelakte parketvloeren & kurkvloeren

•	 Efficiënt	en	veilig

•	 Weinig	schuimvorming

•	 Lage pH

•	 Frisse	geur

NOOIT  polymeren er overheen gebruiken die 

vette stoffen bevatten (zoals bvb. boenwas)



Bona CLEANER

 Bona Cleaner 1 L  Bona Cleaner 5 L

VERPAKKING EN HOUDBAARHEID

Geconcentreerd licht alkalisch schoonmaakmiddel, met lage schuimvorming, 

speciaal voor het reinigen van gelakte houten vloeren en kurkvloeren. Bona Cleaner 

kan worden toegepast voor het dagelijks onderhoud of voor grondig professioneel 

machinaal gebruik. Laat geen matte resten achter.

Bona	Cleaner	lost	eventuele	polishlagen	niet	op,	deze	beschermingslagen	blijven	

behouden.

Een	reinigen	met	Bona	Cleaner	bereidt	de	vloer	goed	voor	voor	het	aanbrengen	

van	een	nieuwe	polishlaag.

(art.	WM760013001) (art.	WM760020001)
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Verwijder stof , gruis etc. met een stofzuiger, bezem of een ander droge reinigingsmethode.

Pour un nettoyage particulièrement difficile ajouter 10 à 15 capsules -100 à 150 ml- à 10 L d’eau.
Beoordeel de conditie van de vloer en verdun Bona Cleaner zoals volgt: normaal gebruik: 1 dl op 10 l water - sterk 
vervuilde vloeren: 2 dl op 10 l water. Vervang het eventueel vervuilde water met de Cleaner regelmatig om strepen te 
voorkomen. 
OPMERKING: De vloer reinigen met een goed uitgewrongen doek of een mop. Nooit een doornatte doek of mop 
gebruiken, hout is vochtgevoelig. Wees voorzichtig waar de vloer open kieren heeft. 

Onderhoudsfrequentie met Bona Cleaner: voor domestiek gebruik, 1 à 2 toepassingen per maand volstaan. Zwaar 
beloop: wekelijkse toepassing.

In geval van overlakking: gebruik Bona Traffic Natural (2-componenten watergedragen lak)

INSTRUCTIES

Houdbaarheid : tenminste 2 jaar in de ongeopende originele verpakking

VERWANTEN PRODUCTEN

(art.	CA101020)

(art.	CA101021)

(art.	WT191846001)

Stofpad

Reinigingspad

Bona	Traffic	Natural
(art.	CA101065)

Premium
Microfiber	Mop



Bona POLISH - 
voor gelakte parketvloeren

•	 Kant-en-klaar

•	 Versterkt met polyurethaan, voor een langere duurzaamheid

•	 Goede weerstand tegen slijtage en krassen

•	 Verkrijgbaar in mat en glanzend (gloss)



Bona POLISH

 Bona Polish 1 L  Bona Polish 5 L

VERPAKKINGEN + ASPECTEN

Bona Polish is een kant-en-klaar watergedragen onderhoudsproduct, speciaal 

ontwikkeld voor het gebruik op gelakte houten oppervlakken, en daarom versterkt 

met duurzaam polyurethaan.

Bona Polish is ook geschikt voor de bescherming van andere oppervlakken 

(laminaat, linoleum, PVC, ... Kan gebruikt worden in zowel woningen als in 

commerciële ruimten.

(art. WP511013001)
Glanzend

(art. WP500313001)
Mat

(art. WP511020001)
Glanzend

(art. WP500320001)
Mat

1

3

3 54

4 5

2

Zorg voor een absoluut schoon en droog oppervlak. Polish niet op vloeren gebruiken die eerder met was zijn 
behandeld. Bij een oppervlak dat eerder is behandeld met een ander type polish of fabrieksmatig is voorgelakt, eerst 
het product testen op toepasbaarheid. Voor gebruik de fles goed schudden.
      De Polish verspreiden op de vloer.       &       Opbrengen met Bona Applicator Pad (Refresherpad) voor een 
gelijkmatige verspreiding. Geen zwabbers, katoenen mops, sponsmops of vergelijkbaar materiaal gebruiken voor het 
opbrengen van de polish. Een dekkende laag opbrengen, circa 50 m² per liter. Het werken in de drogende filmlaag 
vermijden om strepen te voorkomen. Minimaal 1 uur laten drogen alvorens de behandelde vloer te betreden. Na 
deze tijd eventueel een tweede laag opbrengen. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. 

INSTRUCTIES

Houdbaarheid: mat: 1 jaar in de originele ongeopende verpakking

  glanzend : 2 jaar in de originele ongeopende verpakking

VERWANTE PRODUCTEN

(art. CA101025)(art. CA101021)(art. CA101065)

StofpadPremium
Microfiber	Mop

Refresherpad



Bona SPRAY MOP - 
voor (gelakt) parket

Ergonomisch

 Navulbare cartridge

Geen residu’s of strepen

Draaibare voet

Pad machinewasbaar
(tot 500x)

• Ergonomisch ontwerp

• Navulbare cartridge

• Gemakkelijk reinigen, zonder residu’s of strepen

• Draaibare voet, om zelfs de moeilijkste plaatsen te bereiken

• Microfiber reinigingspad (wasbaar)



Bona SPRAY MOP (gelakt) parket

•   Balai Spray Mop – bij eerste gebruik dient deze geassembleerd te worden 

•   Cartridge met aangepast reinigingsmiddel, klaar voor gebruik en navulbaar 

•   Cleaning Pad - microfiber reinigingspad (machinewasbaar tot wel 500x)  

INHOUD VERPAKKING

De BONA SPRAY MOP laat je toe je vloer in een handomdraai te reinigen en 
te onderhouden. De Bona SPRAY MOP heeft een ergonomisch ontwerp. Hij 
wordt - eenmalig - snel in elkaar gezet en is eenvoudig in gebruik. Eenmaal 
geassembleerd, volstaat het te sprayen en te wissen. De cartridge is gevuld met 
aangepast, kant-en-klaar, pH-neutraal reinigingsmiddel, speciaal samengesteld 
voor reiniging van (gelakte) parket. Laat geen resten en strepen achter.

Reinigingsproduct GREENGUARD gecertificeerd: de GREENGUARD normen 
behoren tot de strengste normen voor productemissies ter wereld.

(art. CA201010012) (art. WM760341012) (art. CA101020)
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INSTRUCTIONS
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(art. CA101021)

Navulling 4 L
(houdbaarheid: 3 jaar na productiedatum, 
in ongeopende verpakking)

Stofpad
(hmachinewasbaar, tot wel 300x)

GERELATEERDE PRODUCTEN

Assemblage-instructie Spray Mop: zie verpakking of video op www.bona.com/nl-BE/Consumer/Producten/
Vloermoppen-en-Accessoires/Bona-Spray-Mop-Houten-Vloer/

Vóór het nat reinigen, de vloer stofzuigen zodat vuil en zand zijn verwijderd.

      Verwijder de blauwe dop van de cartridge en klik de cartridge (0,85 L) met de Houten Vloer Reiniger vast 
op de daarvoor voorziene uitsparing op de steel.       Bij het eerste gebruik, de blauwe reinigingspad lichtjes 
bevochting met lauwwarm water en leg de pad dan op de grond en plaats het voetstuk hierop.       Door bovenaan 
de steel het verstuifmechanisme in werking te stellen, benevel het oppervlak en veeg vervolgens de vloer. Spoel de 
pad uit, of vervang hem wanneer zwaar vervuild (machinewasbaar op 60°, tot 500x).
Voor hardnekkige vlekken, zoals schoenstrepen, kleverige plekken, verstuif het onderhoudsproduct en laat het 
enkele minuten inwerken vóór het wissen met de mop.
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(art. WM740119012)


