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Bona Decking System
De professionele manier om houten terrasvloeren op te frissen

g

Moeiteloos en effectief
Laat geen aanzetten achter

Langdurige bescherming

Snel en effectief houten terrasvloeren opfrissen
Een houten terrasvloer is voortdurend blootgesteld aan
verschillende weerelementen, zoals de verzengende zon,
zware regenval en sneeuw. Meestal duurt het een aantal
dagen om een houten terrasvloer compleet te reinigen en een

Twee unieke processen voor een perfecte
houten terrasvloer:

nieuwe beschermlaag aan te brengen en het brengt hoge

1. Effectieve voorbereiding

kosten met zich mee.

2. Blijvende bescherming

Maar nu met de introductie van het Bona Decking System
bieden wij een snelle en handige oplossing van twee unieke
processen van diepe reiniging en bescherming, met aandacht
voor uw gezondheid en een duurzaam milieu.

Voorbereiding

Diep reinigen en voorbereiding
Het Bona Decking System bestaat uit de innovatieve Bona
PowerScrubber en de speciale Bona Deep Clean Solution.
Het unieke systeem reinigt uw houten terrasvloer diep langs de
houtnerf om ervoor te zorgen dat de terrasvloer compleet vrij
van stof en algen is. Hierdoor is de terrasvloer gerevitaliseerd
en voorbereid voor een nieuwe laag duurzame bescherming.

Een effectieve reiniging vóór het oliën
Om een gelijkmatig en glad eindresultaat te kunnen
garanderen, moet de houten terrasvloer grondig worden
gereinigd en voorbereid vóór het olieproces.
De Bona PowerScrubber is een compacte, krachtige
schrobzuigmachine. De twee in tegengestelde richting
draaiende cilinderborstels, in combinatie met Bona Deep
Clean Solution, verwijderen met gemak het hardnekkigste vuil
van de houten terrasvloeren.

Uniek contra-roterende borsteltechniek
De borstels van de Bona PowerScrubber zijn speciaal

in de vezels. De Bona PowerScrubber, in tegenstelling tot

ontwikkeld voor een maximale effectiviteit op houten

hogedrukreinigers, laat geen aanzetten achter en garandeert

oppervlakken. Ze draaien in tegengestelde richtingen en

een schoon en uitstekend oppervlak gereed om in de houtolie

reinigen de houten terrasvloer langs de houtnerf, tot diep

te worden gezet.

De Bona PowerScrubber reinigt effectief tot diep in de houtnerf.

Het circulair schoonmaken met normale hogedrukreinigers
reinigt minder goed en laat aanzetten achter.

Unieke kenmerken
De ongeëvenaarde effectiviteit van dit reinigingsproces is een resultaat van de combinatie van de hoogwaardige technologie
van de Bona PowerScrubber en de speciale reinigingsformule van de Bona Deep Clean Solution.

Inklikbare verticale in
tegengestelde richting ronddraaiende borstels

Bona Deep Clean Solution
is speciaal ontwikkeld voor
houten vloeroppervlakken

Bescherming

Eenvoudig aan te brengen
Sneldrogend

Langdurige bescherming

Moeiteloos en effectieve
reiniging

Indrukwekkend
reinigingsresultaat

Een langdurige en mooie bescherming
Bona Decking Oil
Door Bona Decking Oil blijven houten terrasvloeren zo goed

Neutral

als nieuw. De olie dringt diep door in het hout en geeft houten
terrasvloeren het gehele jaar door een robuuste bescherming.
Het is op basis van plantaardige oliën en bevat ingrediënten die

Mahogany

de effecten van UV-straling op het hout verminderen.
White

De nieuwe formule verbetert sterk de beschermende
eigenschappen. Uw houten terrasvloer zal minder snel
scheuren, is beter beschermd tegen het verbleken door UV-

Teak

stralen en het indringen van water.
Bona Decking Oil is verkrijgbaar in 2,5 liter voor alle kleuren

Verkrijgbaar in 3 kleuren en Neutral

en de Neutral is ook verkrijgbaar in 10 liter.

Eenvoudige applicatie
De unieke formule van Bona Decking Oil is gemaakt van
een geconcentreerde mix van natuurlijke, plantaardige oliën,
waardoor de terrasolie gemakkelijk is uit te gieten en aan te
brengen met gebruik van een eenvoudige bak en brede kwast.

Hoge dekkingsgraad en sneldrogend
De unieke formule heef t een dek kingsgraad van circa
20 m2 / liter, afhankelijk van de houtsoort en de poreusheid
van het hout. Door de sneldrogende eigenschappen kan de
vloer 1 dag na de applicatie weer worden gebruikt.

Voorkomt scheurvorming en het bleken of
vergrauwen door UV-straling
Door het uitstekende indringingsvermogen van de olie wordt
de hoeveelheid overtollige olie dat moet worden verwijderd
geminimaliseerd; tegelijkertijd vermindert het de kans op
scheurvorming en UV-bleken.

Stappen naar een mooie terrasvloer
1.

Spoel de terrasvloer af met een tuinslang met schoon water

2.

Vul de Bona PowerScrubber met Bona Deep Clean Solution gemengd
met schoon water (mengverhouding 1:5)

3.

Laat de Bona PowerScrubber lopen in de richting van de houtnerf

4.

Wanneer al het vuil en algen zijn verwijderd, spoel de terrasvloer weer af
met schoon water

5.

Laat het oppervlak drogen

6.

Breng een olielaag Bona Decking Oil aan met een brede kwast

Vóór de behandeling

Na de behandeling

Aandacht voor de gezondheid en het milieu
Alle Bona producten worden ontwikkeld met aandacht voor een

zijn onze prioriteiten. De Bona PowerScrubber is ergonomisch

duurzaam milieu en uw gezondheid. Of u nu een vakman bent die

ontwikkeld om gemakkelijk rechtop met een vloeiende beweging

met onze producten en diensten werkt, of een vloereigenaar van

de vloer te doen. De Bona Deep Clean Solution en de Bona

een met Bona-beschermde vloer, uw veiligheid en gezondheid

Decking Oil hebben een laag VOS- en geurgehalte.

Bona PowerScrubber

Compacte en krachtige schrobzuigmachine met unieke borstels
die tot diep in de houtvezels
reinigen.

Bona Deep Clean Solution

Watergedragen formule dat zowel
effectief is op houten vloeren binnenshuis als op houten terrasvloeren.

Bona Decking Oil

Terrasolie met een laag VOS-gehalte
dat houten terrasvloeren langdurige
bescherming geeft tegen UV-stralen,
scheurvorming en water.

©Bona AB, Sweden All rights reserved

Passie voor Houten Vloeren
Sinds de oprichting in 1919 is Bona een wereldwijd toonaangevend, innovatief bedrijf met
een uniek systeem voor de behandeling van houten vloeren. Via dochterondernemingen
en distributeurs is Bona vertegenwoordigd in meer dan 70 verschillende landen, waardoor
wij dicht bij onze klanten staan.
Door onze lange verbintenis en onze passie voor houten vloeren kunnen wij langdurige en
duurzame resultaten bieden voor de professionals en de vloereigenaren.
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Nederland

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
Tel.: +32 (0)2 721 27 59
Fax: +32 (0)2 721 17 11
E-mail: infobelgium@bona.com

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel.: +31 (0)23 542 18 64
E-mail: bona.nl@bona.com
Facebook: @bonabenelux

www.bona.com/deepcleansystemBE-nl
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