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Een nieuwe dimensie voor het
opfrissen van houten terrasvloeren
Bona Decking System
Genoeg van de arbeidsintensieve reiniging van de houten
terrasvloer? Heeft u problemen met aanzetten als u de
houtolie heeft aangebracht?
Het Bona Decking System is een snelle en handige
oplossing voor een diepe reiniging en een duurzame
bescherming van houten terrasvloeren. De krachtige
Bona PowerScrubber en de reiniger Bona Deep Clean
Solution geeft de houten terrasvloer een unieke en
effectieve reiniging voorafgaand aan het aanbrengen
van de houtolie. De Bona Decking Oil met laag VOSgehalte dringt diep door in de poriën van het hout en
en beschermt het van binnenuit met als resultaat een
duurzaam oppervlak. Bekijk het van een afstand en geniet
van een verbluffend resultaat - een houten terrasvloer dat
er als nieuw uitziet en mooi blijft voor een zeer lange tijd.

Twee unieke processen:
1. Effectieve diepe reiniging en voorbereiding
De borstels van de Bona PowerScrubber zijn speciaal ontwikkeld voor een
maximale effectiviteit op houten oppervlakken. Ze draaien in tegengestelde
richtingen en reinigen de houten terrasvloer langs de houtnerf, tot diep in
de vezels. De Bona PowerScrubber, in tegenstelling tot hogedrukreinigers,
laat geen aanzetten achter en garandeert een schoon en uitstekend
oppervlak gereed om in de houtolie te worden gezet.

Kenmerken
•

Moeiteloze en efficiënte diepe reiniging langs de houtnerf

•

Laat geen aanzetten achter

•

Ergonomische bediening

•

Laat een prachtig oppervlak achter, klaar om in de houtolie te
worden gezet

2. Langdurige en prachtige bescherming
Het olieproces van de Bona Decking Oil geeft houten terrasvloeren het
gehele jaar door een robuuste bescherming. De speciale formule is
gebaseerd op plantaardige oliën en bevat additieven die de effecten van UVstraling op het hout verminderen. Het beschermt de houten terrasvloeren
tegen scheurvorming en het indringen van water.

Kenmerken
•

Langdurige bescherming
- Voorkomt scheurvorming, het indringen van water en het verbleken door UV-straling

•

Nieuwe formule
- Laag VOS-gehalte, gemaakt van plantaardige oliën, kobaltvrij

•

Eenvoudige applicatie
- Hoge dekkingsgraad en sneldrogend – klaar in 1 dag

bona.com

