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Enkele simpele tips om
schade aan je houten vloer te voorkomen
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• Houten vloeren niet reinigen met een natte mop.
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	Teveel water kan de vloer laten zwellen, kromtrekken of
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grijs laten worden.
• G ebruik geen was, zeep of overige huishoudelijke reinigers

op gelakte houten vloeren. Dit kan de vloerlak dof maken.
• L aat zand en vuil niet ophopen. Het kan als schuurpapier

werken; schurend effect op de vloerlak, maakt de vloer dof
en veroorzaakt krassen.
• Regelmatig de vloer stofzuigen of vegen. Wekelijks wordt

aanbevolen. Bij huisdieren dagelijks of om de dag.
• G emorste vloeistoffen e.d. direct verwijderen met de

Bona Spray Mop en professionele Bona Reiniger.
• Matten bij buitendeuren plaatsen om zand en vuil op te

vangen. Gebruik kleden in druk belopen gangpaden, bij

Ook geschikt voor
laminaatvloeren,
tegelvloeren,
plavuizen etc.

trappen en doorgangen. Vermijd kleden met rubberen en
niet-ventilerende rug.
• G ebruik beschermende viltjes onder meubelen.
• Zet plantenpotten niet direct op de houten vloer, maar

gebruik het liefst een (verrijdbare) plantentrolley.
• De nagels van je huisdier kunnen kleine krasjes

veroorzaken die gemaskeerd kunnen worden met een
goede polish. Vraag advies aan jouw parketspecialist.

Je Vloer Zelf Regelmatig Reinigen: Eenvoudig & Snel
Voor de dagelijkse of regelmatige reiniging kan je je vloer schoonmaken
met de Bona Spray Mop. Een handige mop die je 1x in elkaar zet
én de navulbare cartridge inklikken. Daarna zet je het apparaat met

Ook geschikt voor buitenvloeren

reinigingsdoek gewoon in de kast en als je het nodig hebt: pakken,

Je houten terrasvloer in 1 dag klaar

Vraag je parketzaak voor meer informatie: Bona Spray Mop.

• De terrasvloer moet worden schoongespoeld met schoon water
• Diepe reiniging met het Bona Deep Clean System met speciale
borstels voor buitenvloeren
• Afwerken met buitenolie Bona Decking Oil met borstel
• De terrasvloer heeft weer een mooie uitstraling en is opnieuw
beschermd
• Vraag je parketzaak om meer informatie

sprayen&wissen en schoon is je vloer. Zo eenvoudig is het nu.

Voor een Professionele Reiniging, neem contact op met:

Is je vloer in de loop der jaren niet meer met
regulier onderhoud schoon te maken, laat
dit dan grondig doen door een professional
Bona PowerScrubber - het Bona Deep Clean System, geschikt voor:
• binnenvloeren: gelakte houten vloeren
• binnenvloeren: geoliede houten vloeren
• buitenvloeren: houten terrasvloeren
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
www.bona.com/nl/diepreinigen

www.facebook.com/bonanederland

Bona - expert in houten vloer behandeling sinds 1919

Zie het verschil

Maakt ook strak langs de kanten schoon

Dé Oplossing

Kan je houten vloer wel een grondige opknapbeurt gebruiken, maar je wilt je
vloer nog niet laten kaalschuren? Laat je vloer dan professioneel Opfrissen.
Er waren altijd 2 keuzes.
1. Reinigen: de vloer regelmatig reinigen met een emmer
water en een mop. Hiervoor is er nu de Bona Spray Mop
(zie elders in deze flyer)
2. Renovatie: als de vloer teveel vervuild en versleten was,
het opnieuw te laten aflakken of oliën (is de vloer eerst
laten kaalschuren, het renoveren dus).
Maar er is NU een tussenoplossing: Opfrissen.
Een professionele schrobzuigmachine (Bona PowerScrubber)
met een krachtig, professioneel reinigingsmiddel speciaal
geschikt voor houten vloeren: het Bona Deep Clean System.
Het reinigingsmiddel Bona Deep Clean Solution weekt
hardnekkig vuil los en de ronddraaiende borstels van de
schrobzuigmachine verwijderen het vuil. Een krachtige
waterzuiger in de machine zorgt voor het goed droogzuigen
van de houten vloer, zodat er geen schade aan het hout kan
ontstaan.

Voordelen van dit systeem
• Er blijft minder water op de houten vloer achter
• Minder druk op de houten vloer
• Minder kans op beschadigingen
• De houten vloer droogt sneller
• Ook langs de kanten schoon
• Diepe, grondige reiniging: een mooie, schone vloer met
weer een levendige uitstraling - de vloer is hierna totaal
opgefrist - bijna weer als nieuw!
• En door het juiste onderhoud verleng je de totale
levensduur van de vloer tegen minimale kosten

Ook uitermate geschikt voor verouderde houten vloeren

Wil je de speciale, verouderde
uitstraling van je vloer behouden?
Een vloer met karakter - de houten vloer is nieuw maar door
het verouderen ziet het er uit als een doorleefde vloer met een
authentieke uitstraling. In de meeste gevallen wordt zo’n vloer met
parketolie afgewerkt - ook de kanten worden behandeld.

Na verloop van tijd vervuiling van de vloer
De vloer is dermate vervuild en heeft een opknapbeurt nodig,
maar verouderde vloeren kunnen beter niet geschuurd worden
omdat dan de speciale, originele, oude uitstraling zal verdwijnen
en ook niet meer te benaderen zal zijn.

De beste oplossing

Renovatie

Opfrissen
Reinigen
Houten vloeren Opfrissen – diepere, grondige reiniging

Door gebruik van de Bona PowerScrubber blijft de originele
uitstraling behouden en na de behandeling en het opnieuw in de
(onderhouds)olie zetten. zal de vloer er in bijna alle gevallen weer
uitzien als nieuw.

