
Onderhoudsset - parket matte vernis
DE ONDERHOUDSSET BESTAAT UIT:
1 liter Bona Houten Vloer Reiniger    | 1 liter Bona Houten Vloer Polish

Dit onderhoudsadvies is geldig voor volgende collecties: 
New York, Cézanne

1. Verwijder het vuil/zand etc. met een stofzuiger, borstel of droge mop. Gebruik bij het 
stofzuigen een geschikte borstel voor parket. 

2. Spuit het product in kleine hoeveelheden op het oppervlak. Gebruik een dweil om het 
product te verspreiden en het oppervlak te bedekken, behandel de vloer steeds in de 
lengterichting van de planken.

3. Laat de vloer enkele minuten drogen na het aanbrengen van het product. 

3. REGELMATIG ONDERHOUD MET BONA HOUTEN VLOER REINIGER
Voor het regelmatig onderhoud van uw parket met matte vernis kunt u dweilen met 
een weinig water waaraan u het gepaste onderhoudsproduct toevoegd. Wij raden Bona 
Houten Vloer Reiniger aan. Dit product is geschikt voor het reinigen van verniste 
houten vloeren.

1. 2. 3. 4.

2. EERSTE BEHANDELING NA INSTALLATIE
Na installatie kunt u onmiddellijk starten met het gewone onderhoud, met Bona Houten 
Vloer Reiniger.

1. NEEM ENKELE VOORZORGEN
1. Veeg of stofzuig regelmatig met een zachte borstel,achtergebleven gruis kan het 

oppervlak beschadigen
2. Verwijder vlekken snel met een lichtvochtige zachte doek. Ingelopen vlekken zijn 

moeilijker te verwijderen. 
3. Gebruik nooit veel water bij het dweilen, maar een lichtvochtige dweil.
4. Maak nooit schoon met zuiver water, gebruik altijd een onderhoudsproduct voor 

vernist parket.
5. Gebruik geen traditioneel schoonmaakmiddel. 
6. Leg voetmatten bij buitendeuren. 
7. Plaats beige viltjes onder stoel- en tafelpoten, geen gekleurde! 
8. Vermijd beschadigde naaldhakken. 
9. Plaats een beschermende mat onder stoelen met wieltjes. 
10. Plaats een schaaltje onder bloempotten 
11. Verschuif geen zware voorwerpen, til deze op om krassen te vermijden 
12. Let op met openstaande ramen: een regenbui bij afwezigheid kan voor schade 

zorgen. 
AANDACHTSPUNTEN
•	 Gebruik zeker geen onderhoudsproducten die wassen bevatten, deze vormen een 

vetlaag. Bij het opnieuw afwerken van de vloer zullen er hechtingsproblemen  
ontstaan. 

•	 Wacht  niet tot de vernislaag haar glans verliest. Het is aan te raden regelmatig een 
nieuwe polishlaag aan te brengen met Bona Houten Vloer Polish.



Onderhoudsset - parket matte vernis
4. JAARLIJKS ONDERHOUD MET BONA HOUTEN VLOER POLISH
Bona Houten Vloer Polish is een kant-en-klaar watergedragen polish en speciaal  
ontwikkeld voor het gebruik van verniste houten vloeren. Het geeft een extra  
bescherming tegen slijtage en vocht. Het oppervlak blijft mooi en langer glanzend.

1. Verwijder het vuil/zand etc. met een stofzuiger, borstel of droge mop. Gebruik bij het 
stofzuigen een geschikte borstel voor parket. 

2. Breng de polish met kleine druppels aan op de vloer. Het product moet niet verdund 
worden, het verbruik is circa 50 m²/liter. 

3. Verdeel de Bona Houten Vloer Polish gelijkmatig over het vloeroppervlak met een 
spons of mop. De opbrengpad niet van de vloer  afhalen; luchtbellen kunnen een 
ongelijkmatige glans veroorzaken. Het beste is om te beginnen aan één kant van de 
kamer en geleidelijk naar de andere zijde te werken.

4. Laat de vloer gedurende 2-4u drogen voor gebruik. Reinig gereedschap na gebruik.

1. 2. 3. 4.

Dit onderhoudsadvies is geldig voor volgende collecties: 
New York, Cézanne


