Rozwiązania dedykowane do różnego typu parkietu

Lakierowany

Fabrycznie wykończony, lakierowany

Olejowany

Parkiet zabezpieczony
olejowoskiem

Olejowoskowany

Niezależnie od typu zastosowanego oleju

Rodzaj
parkietu

Regularne czyszczenie

Konserwacja parkietu

Należy stosować odpowiednie produkty aby nie uszkodzić parkietu

Stosować produkty do konserwacji i pielęgnacji

Bona Cleaner
Środek czyszczący o niskim pH do pielęgnacji polakierowanych parkietów.
Jego stosowanie uodporni parkiet na wszelkie zabrudzenia chemiczne.
Rozpuścić w wodzie, przecierać ścierką.
Rozcieńczenie: od 50ml do 100 ml / 10l wody.

Bona Remover

Bona Polish
Ekologiczna pasta przeznaczona do konserwacji i ochrony lakieru
na parkietach i podłogach drewnianych. Jej zastosowanie znacznie
przedłuża żywotność lakieru na podłodze. Zastosowanie Bona Polish
wyklucza nałożenie na parkiet Bona Freshen Up, Bona Wood Floor
Refresher czy dodatkowej warstwy lakieru. Dostępny jest w wersjach
połysk i mat. Zużycie : 1l / 50 m 2

Bona Freshen Up

Silnie skoncentrowany produkt przeznaczony do usuwania pasty Bona Polish
i Bona Freshen Up. Uwaga: zastosowanie pasty Bona Polish uniemożliwia
ponowne polakierowanie, nawet po zastosowaniu Bona Remover! Produkt ten
służy również do usuwania plam, których nie usunął Bona Cleaner np. czarne
plamy po obuwiu. Rozcieńczenie:
1) usuwanie Bona Polish i Bona Freshen Up – 1l/5l wody
2) usuwanie zabrudzeń – 1 zakrętka / 100 ml wody

Produkt przeznaczony do ochrony i konserwacji powierzchni lakierowanych pod warunkiem, że podłoga nie była pastowana np. Bona
Polish. Pozostawia na podłodze warstwe ochronną nie zmieniając jej
wyglądu. Można go stosować na parkiet lakierowany fabrycznie jak
również ponownie lakierowany. W tym przypadku poczekać od 1 do 2
tygodni zanim zastosuje się Bona Freshen Up. Stosować bezpośrednio,
przecierać delikatną ścierką lub gąbką od 2 do 3 razy na rok.
Zużycie : 1l / 50 m 2

Bona Soap

Bona Care Oil

Bardzo wydajny środek czyszczący przeznaczony specjalnie do parkietów
olejowanych. Dzięki swemu niskiemu pH oraz zawartości tłuszczów. Bona
Soap nie uszkadza powierzchni, lecz pozwala ją odnowić. Czyści wszelkie
zabrudzenia, które nagromadziły się na podłodze.
Rozpuścić w wodzie, przecierać ścierką.
Rozcieńczanie: 200ml / 10l wody.

Przeznaczony do konserwacji olejowanych podłóg. Bona Care Oil jest
mieszaniną olejów roślinnych, bardzo wydajny i szybko się wchłania.
Niska emisja VOC i zapach poprawiają jakość powietrza. Dostarcza
doskonałą ochronę dzięki znakomitej penetracji i krótkiemu czasowi
schnięcia.
Zużycie: 1l / 50-100 m 2

Bona Oil 35
Parkiet olejowany nie powinien być zmywany żadnym innym produktem, jak tylko przeznaczonym
do tego celu. Główna zasada ochrony tego parkietu polega na wchłanianiu oleju. Aby móc
konserwować należy go odkurzyć, delikatnie przetrzeć wilgotną szmatką i przystąpić do
konserwacji za pomocą oleju Carl’s Oil 35 lub Bona Care Oil.

Olej do zabezpieczania, konserwacji i pielęgnacji podłóg drewnianych.
Również do stosowania na surowe drewno.
Zużycie:
konserwacja: 1l na 50-100 m2
surowe drewno: 1l na 10-20m2

Bona Cleaner

Bona Wax Oil Refresher

Środek czyszczący o niskim pH do pielęgnacji polakierowanych parkietów,
służy on zarówno do bieżącej pielęgnacji, jaki i czyszczenia bardzo brudnych
podłóg. Jego stosowanie uodporni parkiet na wszelkie zabrudzenia chemiczne.
Rozpuścić w wodzie, przecierać ścierką.

Szybkoschnący produkt konserwujący do stosowania na olejowosk
Bona Hard Wax Oil. Zwiększa odporność powierzchni na ścieranie
i wilgoć. Składa się z koncentratu naturalnych olejów i wosków, zawiera
mniej niż 2% rozpuszczalników. Można go również używać na olej
Bona Craft Oil na obszarach, gdzie wymagana jest większa odporność
na wilgoć.
Zużycie: 1l na 50-80 m².

Rozcieńczenie: od 50ml do 100ml / 10l wody.

