
Tørrmopping - løst smuss 

Støvsug eller mopp gulvet regelmessig med en 

Bona Dusting Pad for å fjerne løst smuss. 

Fjern søl og flekker med en Bona Spray Mop.

For mer informasjon se gulvkompagniet.com
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Fuktig renhold - Fastgrodd smuss

Spray eller mopp gulvet med oppløsning av Bona 

Cleaner og vann (1 dl til 10 liter vann).

Tørk etter med en Bona Cleaning Pad.

Fuktig renhold - Fastgrodd smuss

Lag en blanding av Bona Cleaner og vann (1 dl 
til 10 liter vann) og hell i tanken på maskinen.

 Sett på en hvit pad 

Rengjør med minst mulig vann og Cleaner. Påse at 
det ikke ligger igjen dammer på gulvet

Bytt vaskevannet ofte.
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Sett hvite eller røde børster på Bona 

PowerScrubber.

Fyll tanken med 1 liter Bona Deep Clean Solution. 

Fyll det resterende tankvolum with 9 liter vann.

Sett børstetrykket til medium.

Rengjør gulvet systematisk. påse at det ikke ligger 

igjen dammer på gulvet og fjern alle vannansamlinger 

fortløpende med en mopp.

Etter bruk skal maskinene settes på et underlag som 

tåler vann

For merker som er vanskelig å fjerne

Bland Bona Deep Clean Solution med vann    

(1:5) i en sprayflaske

Spray på flekken og la virke ca 3 minutter 

Skur vekk med Bona PowerScrubber

For mer informasjon se gulvkompagniet.com
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For best resultat, anbefaler vi bruk av Bona Deep Clean 

Solution i kombinasjon med vår Bona PowerScrubber. 

Ved bruk av Bona Deep Clean Solution med andre 

renholdsmaskiner, følg produsentens instruks for 

forberedelser og bruk.

For å fjerne fastgrodd skitt og hælmerker, sett  

maskinen maksimalt trykk. Ved kjøring med 

maksimalt trykk må man påse at maskinene hele tiden 

er i bevegelse og bruk aldri tørre børster. 

Advarsel: Kjøring med maksimalt trykk kan skade 

noen gulv.

NB!
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Fei og rengjør gulvet i hht prosesser beskrevet i A1 

og B.

Hell ca. 1 dl Bona Wax Oil Refresher på gulvet (1 

liter dekker ca 50-80m2). Legg ut med en 

bonemaskin påsatt en Bona Ullpad. Legg på mer 

Bona Wax Oil Refresher etter behov. Påse at all 

refresheren trenger ned i gulvet. Fjern omhyggelig 

produktrester før det tørker

For best resultat, etterpolèr gulvet igjen med en ren, 

tørr Bona Ullpad.

La gulvet tørke i ca. 12 timer før bruk. 

   (1:5 ratio) in a spray bottle

Spray the area and wait for 3 minutes

Scouring with the Bona PowerScrubber

For mer informasjon se gulvkompagniet.com
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Et tynt lag av Bona Hard Wax Oil beskytter gulvflaten 

og gjenoppretter glans.
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Fjern løs støv/grus mv. med en støvsuger, saksmop 
eller annen renseprosedyre.

Avfett og rengjør overflaten grundig med Bona 
PowerScrubber (grønne børster) og Bona Deep 
Clean Solution fortynnet i tanken (10%). Påse at 
det ikke dannes dammer av rengjørings- 
middel på gulvet.

La overflaten tørke.

Slip overflaten med Bona Diamond Abrasives 
P240. Fest diamantsliperondeller til en Quattro 
eller PowerDrive med mellomleggsputer i mellom. 
Slip hjørner og kanter manuelt. Sørg for at hele 
overflaten er helt slipt.

Støvsug for å fjerne løst slipestøv eller tørk med 
Bona Dusting Pad. Alternativt kan du bruke Bona 
PowerScrubber med rent vann for å fjerne fint støv.

Bruk en Bona Microfiber rulle 5 mm, påfør et tynt, 
jevnt lag Bona Hard Wax Olje på hele gulvet (20-24 
m2 / lit). Unngå dammer og striper. Påfør i 
vedretningen om det er mulig. La tørke i minst 12 
timer før av bruk.

For mer informasjon se gulvkompagniet.com
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Renovering innebærer å påføre et ekstra  

beskyttende lag med hardvoksolje på gulvet. Det 

fjerner også hælmerker og overfladiske riper, forbedrer 

friksjonen og gjenoppretter det opprinnelig utseendet. 

Regelmessig renovering forlenger gulvets levetid 

vesentlig.
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Renovering anbefales kun hvis gulvet tidligere har 

blitt behandlet med Bona Hard Wax Oil og 

vedlikeholdt med Bona Wax Oil Refresher. I 

tvilstilfeller test overflaten for kompatibilitet før 

påføring for å sikre tilfredsstillende vedheft.

Nødvendig utstyr:

Bona PowerScrubber utstyrt med grønne børster 

Bona Deep Clean Solution

Bona FlexiSand utstyrt med Quattro eller PowerDrive 

Mellomleggsputer (for Diamond Abrasives)

Diamond Abrasives grit 240

Bona Dusting Pad

NB!
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