
ONDERHOUDSWIJZER
PARKETVLOEREN

behandeld met Bona parketlak of parketolie

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.

Het beste in houten vloeren naar boven brengen

Onze levenslange toewijding

Bona Spray Mop
Hèt systeem om uw vloer heel eenvoudig
en snel schoon te maken en te houden.
Drie versies verkrijgbaar:
 Voor (gelakte) houten vloeren
 Voor geoliede houten vloeren
 Voor “harde” vloeren, zoals laminaat,
       tegels, PVC etc. 

Simpel sprayen & wissen
Alle info: www.bona.com/nl/bonaspraymop

REGULIER ONDERHOUD: HET REINIGEN EN HET VOORKOMEN VAN

De vloeistof in de verpakking van de Bona Spray Mop is een kant-en-klaar reinigingsmiddel en mag niet worden verdund, pH-neutraal. Met de Bona Spray Mop bestaat er
geen risico van het opbrengen van teveel water. De Cartridges en de Pads zijn ook apart verkrijgbaar en passen in alle Bona Spray Mops, tevens navulcans van 2,5 / 4 liter).

Hout zorgt voor één van de mooiste vloersoorten met een warme sfeer. Uw vloer is uitstekend beschermd tegen vuil, vocht en slijtage 
met een hoogwaardige Bona lak of olie. Om uw vloer zo lang mogelijk de mooiste uitstraling te laten behouden, adviseren wij u deze 
handleiding te volgen. Hiermee blijft het uiterlijk van uw vloer langer mooi en wordt de levensduur van de beschermlaag verlengd.

Gebruik Bona Spray Mop (nr. ): de blauwe microvezel Reinigingspad even licht bevochtigen met water, dan met een beetje 
spray verder bevochtigen en bevestigen aan de Bona Spray Mop. Met de Bona Spray Mop sprayen op een gedeelte van het op-
pervlak, het gesprayde oppervlak reinigen en laten drogen. Nawissen is niet nodig (Alle info: www.bona.com/nl/bonaspraymop).
Bij een geoliede houten vloer (nr. ): gebruik de Bona Spray Mop met de speciale kant-en-klare reinigingsvloeistof voor 
geoliede vloeren (dit middel reinigt èn voedt de geoliede houten vloer tegelijkertijd). Bij sterke vervuiling Bona Soap gebruiken, zie 
onderhoud Olievloeren op de achterzijde van dit document.

De frequentie van “vochtig” reinigen hangt af van het gebruik van de vloer, de weersomstandigheden, de ligging van de vloer en 
dient u zelf te bepalen. Bij een olievloer dient er vaker onderhoud te worden gepleegd, het liefst dagelijks.

Let op! Op extra matte lak geen polish gebruiken; hierdoor wordt de glansgraad verhoogd. 

Betreden van de vloer
Circa 8 uur (lak) of 12 uur (olie) na de laatste afwerkingslaag kan de vloer voorzichtig op sokken worden betreden. 
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. Zorg voor goede en schone viltjes onder stoelen, tafels etc.
De eerste keer reinigen
•	 Reinig	de	vloer	de	eerste	2	weken	alleen	droog	(met	stofzuiger	of	met	de	Bona	Stofpad	onder	de	Bona	Spray	Mop).	Voorkom	

vlekvorming –  vlekken direct met een vaatdoek verwijderen.
•	 Na	deze	periode	kan	de	vloer	ook	vochtig	worden	gereinigd	-	zie	hieronder	“Het	reinigen	van	de	vloer”.
Het neerleggen van kleden e.d.
Circa 2 weken na oplevering kunnen kleden worden neergelegd.

	Voetmat: zorg voor een zo groot mogelijke deurmat bij elke deur waar men door naar binnen komt, dus ook bij de tuindeur (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
      inloopmat ontstaat bovenmatige slijtage bij de inloop.
 Reinigen voetmat: zorg ervoor dat de mat regelmatig wordt schoongemaakt en indien nodig wordt vervangen; een vuile mat
 neemt geen vuil meer op!
 Viltjes: viltjes onder stoelen en banken voorkomen krassen in de vloer. Let op dat deze wel geschikt zijn voor houten vloeren; 
 viltjes van b.v. PVC beschadigen de houten vloer. Vervang tijdig de viltjes anders ontstaan evengoed weer krasjes in de vloer.

	Gebruik in geen geval groene zeep, ammonia, azijn, allesreinigers of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Deze middelen 
 kunnen tot onherstelbare schade aan de vloer leiden.
 Regelmatige reiniging: stofzuigen, vegen of licht uitgewrongen mop - zorg dat er zo min mogelijk zand, stof of vuil op uw
 houten vloer ligt. Verwijder gemorste vloeistoffen en haren van huisdieren zo snel mogelijk. 
 Periodieke reiniging: gebruik de Bona Spray Mop met de blauwe microvezel Reinigingspad (zie onderstaand schema).

NA HET AANBRENGEN VAN DE BESCHERMLAAG: parketlak of parketolie

PREVENTIEVE MAATREGELEN

HET REINIGEN VAN DE VLOER



EXTRA BESCHERMING: met Polish, Soap of Onderhoudsolie

Bona Houten Vloer Refresher met de 
Refresher Pad (beige kleur, niet te
verwarren met de microvezel
Reinigingspad - blauwe kleur). 

Ook deze producten kunt u verkrijgen 
bij uw vloerleverancier.

Polish 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 Spray Mop en microvezel Reinigingspad (nr. ). 

Eventueel 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 zijn van olie, was en andere verontreinigingen.

2. De flacon goed schudden alvorens te openen. Refresher opbrengen met de Bona Houten Vloer Refresher Pad onder de Bona 
Spray Mop (LET OP: de sprayfunctie nu niet gebruiken). De Pad eerst vochtig maken met Bona Refresher. Daarna de 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 egaal over het besprenkelde gedeelte verspreiden zodat al het hout is bedekt. Eén liter Refresher opbrengen op          
30-50 m². Laatste aanbrengbeweging dient te gebeuren in de richting van de houtnerf. Tijdens het drogen zwevend 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. De Refresher Pad 
direct na gebruik met water en wat zeep 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. Vóór ieder gebruik een proefstuk doen!
Refresher uitsluitend op gelakte houten oppervlakken gebruiken, maar NIET bij extra matte varianten.

1. Stofzuigen.
2. De vloer reinigen met Bona Spray Mop met cartridge voor geoliede vloeren (inhoud is een kant-en-klare zeepoplossing, nr. )
3. Periodiek dient op de vloer - na het reinigen en wanneer de vloer volkomen droog is - een dun laagje Bona Care Oil opgebracht 

te worden met een pluisvrije katoenen doek of een witte pad, bij voorkeur met een boenmachine: de pad op de vloer leggen 
en circa 0,1 liter onderhoudsolie in het midden van de pad gieten. De onderhoudsolie gelijkmatig opbrengen over circa 10 m², 
daarna meer onderhoudsolie opbrengen en doorgaan tot het gehele oppervlak is voorzien van een dunne laag onderhoudsolie. 
De machine bewegen in verschillende richtingen en eindigen in de richting van de houtnerf. Aan de kanten en in de hoeken de 
onderhoudsolie handmatig opbrengen met een pluisvrije katoenen doek.

4. De vloer 12 uur laten drogen en niet betreden gedurende de droogtijd.

Vloeren die zijn afgewerkt met Bona Mega Natural of Bona Traffic Natural: geen extra bescherming toepassen. Het schoonhouden van 
de vloer door stofzuigen en reinigen met de Bona Spray Mop (nr. ) volstaat doorgaans. NIET met polish behandelen, anders verliest 
de lak de unieke natuurlijke en extreem matte uitstraling. Na verloop van tijd kunnen kleine krasjes meer zichtbaar gaan worden. In dat 
geval contact opnemen met uw parketspecialist en indien nodig de vloer laten reinigen, polijsten en een nieuwe afwerklaag laten
aanbrengen door de vakman.

 niet van toepassing

Bona Novia, Bona Mega en Bona Traffic (HD)    Bona Houten Vloer RefresherLAKVLOEREN

OLIEVLOEREN - BONA CRAFT OIL 2K

BONA MEGA NATURAL of BONA TRAFFIC NATURAL  

Firmastempel van uw vloerleverancier

Disclaimer: gebruik alle vloeistoffen volgens het etiket op de verpakking.
Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, 2031 BG  Haarlem, tel. 023-5421864, www.bona.com

Belangrijke tips
•	 Gebruik voor het reinigen nooit teveel water. Gebruik het liefst 

alleen de Bona Spray Mop. Inwerken van teveel water kan 
zwelling van het hout en zwarte naadjes veroorzaken.

•	 Wanneer de reinigingspad te vuil wordt, deze omspoelen en 
goed uitwringen; eventueel vervangen door een nieuwe, schone 
blauwe pad.

•	 De reinigingspad kan gewoon in de wasmachine, zelfs tot 60°C 
- géén wasverzachter gebruiken indien de reinigingspad in de 
wasmachine gereinigd wordt.

•	 De vloer niet betreden zolang de vloer nog vochtig is van het 
reinigingsmiddel of de polish.


