A Bona, especialistas em produtos para o tratamento de
pavimentos de madeira desde há mais de 90 anos, quer ajudálo a manter os seus pavimentos como no primeiro dia e, para esse
efeito, coloca à sua disposição uma gama completa de produtos
para a limpeza e manutenção dos pavimentos de madeira.
A nossa experiência demonstra-nos que a madeira é diferente de
outros materiais para pavimentos e, por isso, necessita uma limpeza
especial e produtos de manutenção que conservam a sua beleza.

Passos a seguir para efectuar uma boa
manutenção de um pavimento de madeira
com a Bona Spray Mop
1. Antes de limpar em húmido, passar a recarga da mopa
agarra-pó adaptada à Bona Spray Mop, que limpa a
sujidade eficazmente da superfície, ou o aspirador.
2. Usar Bona Spray Mop para toda a superfície junto
com a recarga de mopa de limpeza. Para manchas
resistentes, marcas de borracha de sapatos ou
derrames pegajosos, aplicar directamente sobre
estas e deixar actuar alguns minutos antes de
estender o produto.
3. Lavar a recarga da mopa de limpeza Bona a 60º
sem amaciadores (substituir só quando for
necessário. Resiste a até 300 lavagens).

Outros produtos Bona para pavimentos
de madeira sem brilho, com arranhões
ou que apresentem marcas de desgaste.
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Desde sempre se ouviu que o melhor e mais eficaz modo para
limpar um pavimento de madeira ou parquet é com água e vinagre,
mas trata-se de uma lenda urbana. A água é o pior inimigo da
madeira e o vinagre é um produto muito agressivo que, com o
tempo, vai deteriorando o verniz e assim o aspecto da madeira.

Spray Mop
Limpa e Protege os seus
Pavimentos de Madeira
sem Esforço

Também é necessário ter um especial cuidado com os produtos
de limpeza que contêm ceras. Estes também danificam o aspecto
do pavimento com a passagem do tempo. A acumulação de
camadas de cera no pavimento após várias aplicações com um
produto de limpeza que contenha cera não só deteriora o aspecto
do pavimento, como também cria um problema quando chegar
a hora da sua restauração, tornando-se absolutamente necessário
eliminar este agente contaminante antes de envernizar, para evitar
problemas de aderência do novo verniz.
O melhor produto para limpar um pavimento de madeira é aquele
que limpa e protege simultaneamente e, para isso, o produto de
limpeza deve ter como característica principal “pH Neutro”.

Agora também pode renovar o seu pavimento de madeira
sem odores desagradáveis nem pó espalhado por todos
os cantos!
Na Bona temos a fórmula adequada para que a restauração do
seu parquet não se converta num pesadelo. Já não é necessário
que perca tempo a tapar todos os móveis da sua casa para que
estes não se sujem demasiado com o pó da lixagem, nem que
tenha de abandonar a sua casa para evitar respirar esse odor tão
desagradável para si e para os seus, e tão insuportável para os
seus vizinhos.
A Bona põe à sua disposição uma ampla gama de vernizes aquosos
(sem odor), principalmente desenvolvidos para serem aplicados em
pavimentos de madeira residenciais, e concebidos para cumprir
com os mais altos níveis de exigência dos seus proprietários.
Para além disso, desenvolveu uma técnica completamente nova
e revolucionária para lixar o seu pavimento de madeira sem pó.
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O refresher de pavimentos de madeira Bona restaura
a beleza dos pavimentos de madeira.
A recarga da mopa Refresher é reutilizável e adaptase facilmente à Bona Spray Mop. Especialmente
concebida para a aplicação do Bona Refresher.
A recarga da mopa agarra-pó elimina eficazmente o
pó da superfície.

Para mais informações, visite a nossa
página web www.bona.com ou contacte a:

Recomendado por profissionais desde 1919

Bona Spray Mop
Converte a limpeza e protecção dos seus
pavimentos de madeira numa brincadeira
de crianças

Demasiada água
pode danificá-los!
Já não é necessário encher
um balde grande de água nem
deslocá-lo de uma zona para
outra para limpar com a beleza
dos pavimentos de madeira.
O Bona Spray Mop está sempre pronto a usar sem
nenhum tipo de mistura ou de preparação prévia.
Apresenta-se numa caixa cujo conteúdo é:

Com Bona
Spray Mop
é só
vantagens

• Um cartucho de limpeza
recarregável para adaptar à mopa.
• Uma recarga de mopa de limpeza.
• Mopa Spray

Uma limpeza regular dos pavimentos de madeira é a
chave para os manter como no primeiro dia. Geralmente,
quem tem um bonito pavimento de madeira está saturado
da sua complicada manutenção e da sua aborrecida e
rotineira limpeza.
Agora com Bona Spray Mop tudo isso mudou, sem
baldes e sem esfregonas. Com pouco esforço, a Bona
Spray Mop converte a limpeza dos pavimentos de
madeira numa tarefa fácil e rápida. Ganha mais tempo
para quem gostas.
Dispõe de um design ergonómico para evitar as prejudiciais
dores de costas no final do dia e o seu cabo pulverizador
torna a limpeza um processo cómodo e sem esforço. O
seu cabeçal giratório permite a limpeza de áreas de difícil
acesso para as restantes mopas convencionais.
O produto de limpeza da Bona Spray Mop não é tóxico,
sendo absolutamente seguro para crianças e animais
de estimação que possam entrar em contacto com o
pavimento, depois da sua aplicação.

(Tanto o cartucho de limpeza
como a recarga de mopa de
limpeza podem ser compradas
em separado). Também
disponível em garrafas
de 4 litros de produto de
limpeza para encher
o cartucho aplicador.
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Uma recarga
de mopa para limpeza.

Mopa Spray

Um cartucho recarregável
para adaptar à mopa.

O seu sistema pulverizador
assegura que o produto de
limpeza seja libertado no
pavimento de forma de spray de
uma maneira controlada e segura,
evitando assim danificá-lo.
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Especialmente concebida para pavimentos de
madeira e de cortiça.
Limpa e simultaneamente protege a madeira.
Design ergonómico e cabo pulverizador.
Sempre pronto a usar.
Dispensador controlado através de spray.
Para uma limpeza rápida e eficaz.
Recarga de mopa de microfibra reutilizável até
300 lavagens.
Elimina eficazmente as manchas difíceis sem
deixar resíduos ou marcas.
Cabeçal giratório acessível a zonas difíceis de
chegar com uma mopa convencional.
Sistema pulverizador para assegurar que o
produto de limpeza seja libertado no pavimento
de uma maneira controlada.
Montagem rápida e simples.

