
DE ONDERHOUDSSET BEVAT:
1 liter Bona Tegel & Laminaat Reiniger
1 liter Bona Tegel & Laminat Polish: 50m/liter

1. 2. 3. 4.

1. Verwijder vuil/zand en reinig eerst de vloer grondig met Bona Tegel & Lami-
naat  Reiniger. De instructies vindt u onder het item ‘wekelijks onderhoud’. 
Zorg ervoor dat de vloer compleet droog is voordat  u de polish gebruikt.

2. Schud de bus Bona Tegel & Laminaat Polish vóór gebruik. Giet de polish op 
de vloer in een golvende lijn van 3-4 cm breed. Werk per oppervlakte van 3 
m. Opgelet: gebruik géén vezel-, katoenen- of sponsdoeken etc.

3. Verspreid de polish over het oppervlak (3m) met een wollen reinigingsdoek. 
Zorg ervoor dat de doek vochtig blijft met polish.

4. Laat de vloer minstens 1u drogen voordat deze opnieuw belopen wordt. Op-
gelet: beperk tocht en stof tot een minimum zolang de vloer niet droog is. 

2. Eerste behandeling na installatie

Reinig de vloer met een stofzuiger met zachte (parket) borstel. Pas na 5 dagen mag 
de vloer vochtig gereinigd worden met Bona Tegel & Laminaat Polish.

1. Voorzorgen: 

1. Breng gepaste bescherming aan aan de poten van de meubels.
2. Rust stoelen met zwenkwieltjes uit met vrij draaiende, niet-rubberen wieltjes  
 en/of breng beschermingsmatten aan.
3. Laat geen huisdieren met scherpe nagels op de vloer lopen, want ze kunnen  
 diepe krassen maken.
4. Plaats beige viltjes onder stoel- en tafelpoten, geen gekleurde!
5. Langdurig contact met rubber kan een permanente vlek veroorzaken. Gebruik  
 geen deurmatten met rubberen ondergrond.
6. Plaats matten zonder rubberen rug aan de buiten ingang om te vermijden dat  
 uw vloer wordt besmeurd met vuil, zand en aarde. 
7. Gebruik NOOIT agressieve schoonmaakproducten, zeep of schuurmiddelen of 

schoonmaakmiddelen die olie of was bevatten.
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DE ONDERHOUDSSET BEVAT:
1 liter Bona Tegel & Laminaat Reiniger
1 liter Bona Tegel & Laminat Polish: 50m/liter

1. Stofzuig of veeg de vloer om vuil/zand etc. te verwijderen.

2. Spuit de Bona Tegel & Laminaat Reiniger op ca. 3 m vloer of spuit direct op 
de reinigingspad.

3. Reinig het oppervlak met een mop en de katoenen reinigingsdoek en laat dro-
gen. Reinig de vloer per 3m, begin dan pas aan een volgend deel. Wanneer de 
pad vervuild is, vervang deze door een schone.

4. Voor hardnekkige vlekken, strepen van rubber zolen, lijmresten: spuit de reini-
ger rechtstreeks op de vlekken. 

3. Wekelijks onderhoud
Voor het wekelijks onderhoud gebruikt u de Bona Tegel & Laminaat  Reiniger.

1. 2. 3. 4.

4. Jaarlijks onderhoud 
Een of twee keer per jaar (afhankelijk van de gebruiksintensiteit) moet de vloer gereinigd worden met de 
Bona Tegel & Laminaat  Polish. Zie instructies onder punt 2.

5. Vlekken
Vlekken van koffie, melk, wijn, likeuren, vruchtensap e.d. kunnen verwijderd worden met een vochtige 
handdoek, eventueel met Bona Tegel & Laminaat Reiniger. Vlekken van asfalt, schoensmeer, verf, inkt, 
nagellak e.d. kunnen verwijderd worden met een vochtige doek waarop pure aceton werd aangebracht.
Vetvlekken
Indien de vetvlek niet verdwijnt met een lichtvochtige doek, kan Bona Fernox gebruikt worden. Het is al-
tijd aan te raden het product uit te testen op een minder zichtbare plaats, alvorens een volledig oppervlak 
te behandelen. Verdun 500-1000 ml Bona Fernox Parket Ontvetter met 10 liter water. Dweil de vloer, laat 
even intrekken en schrob vervolgens met een borstel. Dweil na met zuiver water.
Verfvlekken / Was / Kauwgum
Indien je de vlek na het uitharden niet met uw vingernagel of plastiek schraper kan loskrijgen, kan een syn-
thetische tinner soelaas brengen. Nooit overdrijven in hoeveelheid product. 

6. Krassen
Behandel het oppervlak met Bona Tegel & Laminaat Polish, de Polish zal de krassen opvullen. Test dit 
vooraf op een minder zichtbare plaats. Behandel steeds de volledige plank, eventueel kunt u de plank af-
tapen aan de randen.
Polish is kleurloos: indien de kras tot in de decorlaag is doorgedrongen, zal deze kras enkel kunnen op-
gevuld worden ter bescherming, maar zal het kleurverschil blijven. 
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