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Bona Freshen Up is een kant-en-klaar watergedragen onderhoudsproduct, speciaal 
ontwikkeld voor het onderhouden van de meeste (voor)gelakte houten vloeren in zowel 
openbare gebouwen als in woningen. Het doet een gekrast en dof oppervlak herleven 
door het een nieuw gelakt uiterlijk te geven en het biedt een voortdurende bescherming 
tegen slijtage. 
 
 speciaal ontwikkeld voor gelakte houten vloeren  
 geschikt voor zowel woningen als openbare gebouwen 
 op polyurethaanbasis; geeft goede bescherming 
 bevat geen was 
 overlakbaar volgens het Bona Prep System 
 conform DIN 18 032 - stroefheid 
 
 
 
Droogtijd : 30 minuten – 24 uur (20ºC/60% r.v.) *  
Verbruik : ca. 30-50 m²/liter - niet verdunnen  
Houdbaarheid : 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking 
Opslag/transport  : de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan 25°C 
Afval : lakresten en lege cans afvoeren als chemisch afval 
Verpakking : 5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet) 
   1 liter flessen (10 x 1 - 50 dozen p/pallet) 
* Droogtijd 
Na minimaal ca. 30 minuten kan een houten vloer welke behandeld is met Bona 
Freshen Up voorzichtig worden betreden. Na ongeveer 2 uur kunnen meubels 
voorzichtig worden teruggeplaatst, maar officieel kan de vloer pas weer volledig 
worden belast na 24 uur (of in de praktijk na een nacht ). 
 
 
 
Aanbrengen op een zijdemat of laagglanzend oppervlak zal de glansgraad versterken. 
Bona Freshen Up is uitsluitend te gebruiken op gelakte vloeren. Niet gebruiken bij 
vloeren die met was of olie zijn behandeld. Was- en olieresten zullen de juiste hechting 
van Bona Freshen Up op de vloer beïnvloeden. 
Altijd eerst de hechting controleren op een onopvallende plek van de vloer. 
 

 
 

1. Los vuil en zand van de vloer verwijderen. Vloer grondig reinigen met 
Bona Cleaner. Herhalen om er zeker van te zijn dat het vuil niet in de 
Bona Freshen Up-laag kan komen. Zorg dat de vloer volledig droog is 
voordat de Bona Freshen Up wordt opgebracht. 

2. De can diverse malen heen en weer schudden alvorens te openen. 
Bona Freshen Up opbrengen met de Bona Microfiber apllicator pad. 
De applicator pad eerst licht bevochtigen met water. Bona Freshen 
Up 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. Bona Freshen Up over het gehele kleine gedeelte verspreiden zodat 
al het hout is bedekt. Bona Freshen Up opbrengen op 30-50 m2 per 
liter. Voor het beste resultaat een dunne dekkende laag opbrengen. 
Tijdens het drogen het zwevende stof en tocht tot een minimum 
beperken. 

4. Bona Freshen Up verspreiden in de richting van de houtvezel. 
Herhalen totdat de gehele vloer is gedaan. 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 
laatste laag, vermijden. Gereedschap met zeep en water reinigen. 
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Eén week na het opbrengen kan de vloer weer nat worden gereinigd. Regelmatig 
reinigen met Bona Cleaner. Geen sterk alkalische reinigingsmiddelen gebruiken; deze 
kunnen de vloer beschadigen. 
 
Aanbrengen op een zijdemat of laagglanzend oppervlak zal de glansgraad versterken. 
In tegenstelling tot vloer die met polish, was of vergelijkbare producten zijn behandeld, 
kunnen vloeren die zijn onderhouden met Bona Freshen Up worden overgelakt.  
Alvorens de lak op te brengen de vloer behandelen volgens het Bona Prep System met 
schuurgaas korrel 150 om eerder opgebrachte lagen Bona Freshen Up te verwijderen. 
Hierna volgens het Bona Scrad System korrel 220 de vloer polijsten om de krasjes te 
doen verdwijnen. 
 
Voor meer instructies voor het overlakken zie de gebruiksaanwijzing van de Bona 
waterlakken en Bona Prep op www.bona.com. 
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