Bona Freshen Up

Manutenção

Ficha Técnica
Bona Freshen Up é um revestimento de manutenção aquoso pronto para utilizar, apto para
a maioria dos pavimentos de madeira envernizados e pré-acabados, tanto de zonas comerciais como domésticas. Reaviva as superfícies riscadas e apagadas, dá-lhes um aspeto de
recém-envernizadas e uma proteção continuada contra o desgaste.
•
•
•
•
•

Especificamente desenvolvido para pavimentos de madeira envernizados
À base de poliuretano = qualidades protetoras extraordinárias.
Nao contém ceras.
Permite futuras aplicações de verniz profissional.
Cumpre as normas EN 14904:2006 e DIN 18032:2 sobre resistência contra as
escorrega-delas.
Dados técnicos

Agente aglutinante:

Poliuretano

Diluição:

Não diluir. O produto está pronto para utilizar

Tempo de secagem:

Aprox. 2 horas (a 20 oC e com 60 % H.R.)

Ferramentas de aplicação: Recarga Mopa Restaurador Bona
Rendimento:

Ao redor de 30-50 m2/L
Sem classificação
2 anos a partir da data de produção, na sua embalagem original
sem abrir

Segurança:
Validade:

oC durante a armazenagem e o transporte.
Resíduos:

Os resíduos e as embalagens vazias devem ser  geridos  de acordo com as normas locais.

Embalagem:

3 x 5 litros (44 caixas por palete)
10 x 1 litro (50 caixas por palete)

Preparação
Elimine a sujidade e a areia solta do pavimento. Limpe-o muito bem com Bona Cleaner. Repita o
processo para garantir que a sujidade nao fique agarrada ao revestimento. Certifique-se de que
a superfície esteja completamente seca antes de aplicar Bona Freshen Up. Não utilize o produto
sobre nenhum pavimento oleado nem tratado com ceras. Os resíduos de cera e óleo impedem
a adesão correta do Bona Freshen Up à superfície. Faça sempre um teste numa zona do solo
pouco visível para comprovar o aspeto resultante e a aderência do produto antes de o aplicar no
resto da superfície.
Aplicação
1.

Agite a embalagem com força várias vezes antes de abrir. Aplique Bona
Freshen Up com a Recarga Mopa Restaurador da Bona. Prepare a
recarga para mopa humedecendo-a ligeiramente com água. Aplique Bona
Freshen Up sobre o pavimento numa linha ondulada de 3-4 cm de largura. Trabalhe sobre uma pequena secção, de cerca de 3m2

2.

Estenda Bona Freshen Up sobre essa pequena secção certificando-se de
tapar toda a madeira. Deveria aplicar 1 litro de Bona Freshen Up por cada
30-50 m2. Para obter os melhores resultados, aplique uma camada fina
e uniforme. Reduza ao mínimo o pó em suspensão e a circulação de ar
enquanto o pavimento estiver húmido.
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3.

Estenda o produto seguindo o veio da madeira. Continue a trabalhar
secção por secção até que tenha coberto todo o pavimento. Deixe secar
durante um mínimo de 2 horas antes de andar sobre a superfície. Se for
necessário, pode ser aplicado uma segunda camada uma vez passado
esse tempo. Tape sempre todo o pavimento para se certificar de obter um
aspeto e um brilho uniformes.

Nota: Evite o tráfego intenso sobre a superfície e não volte a colocar os móveis nem os tapetes
durante as 24 horas posteriores à aplicação da camada final. Limpe as ferramentas com água e
sabão.

Manutenção
Uma semana depois, o pavimento pode voltar a ser limpo em húmido.  Para a limpeza regular,
utilize Bona Cleaner. Não use agentes de limpeza muito alcalinos, visto que podem danificar o
pavimento.
À diferença das superfícies tratadas com restauradores, ceras ou produtos similares, os pavimentos cuja manutenção é realizada com Bona Freshen Up podem ser revestidos com um verniz
profissional. Antes de aplicar o verniz, a superfície deve ser tratada com o sistema Bona Prep
utilizando uma rede de lixagem de grão P150 para eliminar o produto acumulado por aplicações
anteriores de Bona Freshen Up. Complemente o uso da rede empregando depois um abrasivo
de grão P220 do sistema Bona Scrad, para eliminar os riscos. Se deseja obter mais instruções
sobre revestimento, consulte a ficha técnica do produto Bona Prep em www.bona.com.
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