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Onderhoud 

Bona Houten Vloer Refresher is een onderhoudsmiddel voor ongewaxte, gelakte 
houten vloeren. Het doet een gekrast en dof oppervlak herleven door een nieuw gelakte 
uitstraling en het verlengt de bescherming tegen slijtage. 
 
 gebruiksklaar 
 zelfglanzend 
 
 
 
Basis : polyurethaanmiddel op waterbasis 
Oplosmiddel : hoofdzakelijk water 
Verdunning : niet verdunnen - gebruiksklaar product 
Dichtheid : 1,0 g/cm3 
pH-waarde : 9 (alkalisch) 
Verwerken : met Bona Houten Vloer Mop en Bona Houten Vloer Refresher 
   Pad, met water reinigen  
Verbruik : 1 liter/30-50 m² 
Droogtijd : min. 2 uur bij 20°C en 60% r.v. 
Opslag : bij temperatuur niet lager dan +5°C en hoger dan +25°C 
Houdbaarheid : tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele 
   verpakking 
Verpakking : 12 x 1 liter in doos 
 
 
 

 

Grof vuil en los zand van de vloer verwijderen. Vloer grondig 
reinigen met Bona Houten Vloer Reiniger met mop en Houten 
Vloer Reiniger Pad.   
Herhalen om er zeker van te zijn dat het vuil niet in de Refresher-
laag kan komen. Zorg dat de vloer volledig droog is voordat de 
Refresher wordt opgebracht. Het oppervlak moet vrij van olie, was 
en andere verontreinigingen zijn. 

  

 

De fles diverse malen heen en weer schudden alvorens te 
openen. Refresher opbrengen met de Bona Houten Vloer 
Refresher Pad. De Refresher Pad eerst licht bevochtigen met 
water. Refresher opbrengen op de vloer in een golvende lijn van 3-
4 cm breed. Werk in kleine gedeelten; ongeveer voor 3 m² per 
keer opbrengen. 

  

 

Refresher over het gehele kleine gedeelte verspreiden zodat al het 
hout is bedekt. Refresher opbrengen op 30-50 m² per liter. Voor 
het beste resultaat een dunne dekkende laag opbrengen. Tijdens 
het drogen het zwevende stof en tocht tot een minimum beperken. 

  

 

Refresher verspreiden in de richting van de houtvezel. Minimaal 2 
uur laten drogen alvorens de behandelde vloer te betreden. 
Eventueel een tweede laag na 2 uur opbrengen. Altijd de gehele 
vloer behandelen voor een gelijkmatige uitstraling en glans. 

 
NOOT: Intensief gebruik en het terugplaatsen van meubelen en kleden binnen 24 uur 
na laatste laag, vermijden. Gereedschap met zeep en water reinigen. 
 
Door het onderhoud met Bona Houten Vloer Refresher verandert de glansgraad. Voor 
vloeren in woningen is een behandeling van 1-2 maal per jaar gewoonlijk voldoende om  
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Onderhoud 

 
 
de vloer te onderhouden. Voor ieder gebruik een proefstuk maken! Refresher 
uitsluitend op gelakte houten oppervlakken gebruiken. 
 
Bona Houten Vloer Refresher is een optimaal onderhoudsmiddel voor gelakte houten 
vloeren. Beslist niet gebruiken bij vloeren die met was of olie zijn behandeld. Was- en 
olieresten zullen de juiste hechting van Refresher op de vloer verhinderen. Vloeren die 
eerder met polish, was of acryl-soortige producten zijn behandeld, moeten eerst van 
deze lagen worden ontdaan. Zie instructies van fabrikant. 
Altijd eerst de hechting controleren op een onopvallende plek van de vloer. 
 
 
 

 
 
 
 

Vervolg Gebruiksaanwijzing 


