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Renholdsinstruks
Idrettsgulv (lakkerte)
En del av Bona Vedlikeholdsprogram

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.

Fuktig renhold - Fastgrodd smuss

Spray eller mopp gulvet med oppløsning av Bona 

Sportive 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 Sportive Cleaner og 
vann (1 dl til 10 liter vann) og hell i tanken på 
maskinen.

 Sett på en hvit eller rød pad 

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

Bytt vaskevannet ofte.

For mer informasjon se gulvkompagniet.com

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no - gulvkompagniet.com
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WS-DCDyprensinstruks
Idrettsgulv (Lakkert)
En del av Bona Vedlikeholdsprogram

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 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.

Sett hvite eller røde børster på Bona PowerScrubber.

NB!
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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.

For mer informasjon se gulvkompagniet.com

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no - gulvkompagniet.com
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Bona Sportive lakkede overflater r laget for tøff 

bruk og lavt vedlikeholdsbehov som normalt består 

i renhold og periodisk dyprens.

Dersom gulvet virker glatt kan det normalt nullstilles 

til opprinnelig friskjon ved gjennomføring av en 

dyprens som beskrevet i WS-DC. 

Dersom dette ikke er tilstrekkelig skal det gjøres en 

renovering med relakkering som beskrevet WS-RC.

WS-P

B
es

ky
tt

el
se

 (C
)

For mer informasjon se gulvkompagniet.com

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no - gulvkompagniet.com

Beskyttelsesinstruks
Idrettsgulv (lakkert)
En del av Bona Vedlikeholdsprogram



Avfett og rengjør overflaten grundig med Bona 

PowerScrubber (røde børster) og Bona Deep Clean 

Solution fortynnet med vann i tanken (1:10).

Sørg for at det ikke dannes dammer av væske på 

gulvet. Tørk i tilfelle disse opp snarest.

Slip overflaten med Bona Diamond Abrasives P80. 

Fest rondellene til en PowerDrive eller Quattro Disc 

med mellomleggsputer i mellom. Slip hjørner og kanter 

manuelt. Vi anbefaler at du bruker en eksentersliper.

Slip overflaten igjen med Bona Diamond Abrasives 

P240.

Rengjør med Bona PowerScrubber med kun rent rent 

vann i tanken.

La overflaten tørke fullstendig
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Denne veiledningen forutsetter at overflaten er 

behandlet med Bona Sportiv lakk, og at gulvet ikke har 

vært behandlet med polish. For gulv som er behandlet 

med polish anbefales en nullstilling i form av nedsliping 

og ny lakkering.
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WS-RCRelakkeringsinstruks
Idrettsgulv (Lakkerte)
En del av Bona Vedlikeholdsprogram
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For mer informasjon se gulvkompagniet.com

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no - gulvkompagniet.com



© A.I.S.E

Press tapen godt på gulvet. Pass særlig på kantene 

slik at ikke maling trenger inn fra siden. En 

gummirulle er nyttig for å sikre god heft i hele tapens 

bredde,

Påfør malingen jevnt og overlapp "våt-i-våt" uten 

avbrudd. Merk: Påføringmåten påvirker malingenes 

gjennomskinnelighet. For linjemarkeringer, legg på  

nok til å dekke med ett strøk. I målgårder eller større 

områder bør du først bruke et tynt lag, etterfulgt av 

en normalt strøk avhengig av fargen.

Fjern maskeringstapen umiddelbart, eller i det minste 

mens malingen fortsatt er våt.

La tørke. Påfør et annet lag hvis det er nødvendig.

Tørketid: 

Linjemarkering – 1-2 timer ved 20°C/60% RH. 

Soner/målgårder – 3-4 hours.

Du trenger:

Bona Sportive mikrofiberrulle og 

maskeringstape av god kvalitet (blå/gul).

WS-RC

Påføring av Bona Sportive Paint

Påføring av ny linjemarkering er kun nødvendig der 

markeringen er skadet eller borte. Dersom 

markeringene er uskadet påføres kun Bona Sportive 

lakk direkte

Anbefalt påført mengde: 

6-10 m2/lit. (167-100 g/m2) eller 120-200 meter 

50mm linje.

Tilsett Bona Sportive herder til Bona Sportive lakk og 

rist beholderen grundig. Hvis du bruker mindre enn 

en hel boks, rist kannene godt før blanding. Blandet 

produkt må brukes innen 8 timer.

Påfør blandingen jevnt med en jevn, flytende 

bevegelse, unngå dammer og striper. Påse at tiden 

mellom lakkering av overlapping reduseres til et 

minimum (store flater kan kreve flere personer).

Under normale forhold (20°C / 60% RH og god 

ventilasjon) er gulvet klart for lett trafikk 8 timer etter 

den siste strøk og full bruk etter 72 timer. Unngå 

vask første uke for å oppnå maksimal hardhet.

Anbefalt påført mengde: 

8-10 m2/liter (120 g/m2).

Tørketid: 

2.5-3 timer ved 20°C/60% RH.

Du trenger:

Bona mikrofiberrulle eller 

lakksvaber.

Påføring av Bona Sportive lakk

For best resultat, bruk påfør lakk dagen etter 

linjemarkering. Selv om mellomsliping normalt ikke er 

nødvendig, vil maling eldre enn 24 timer kreve en lett 

nedrubbing før lakkering.
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For mer informasjon se gulvkompagniet.com

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no - gulvkompagniet.com

Relakkeringsinstruks
Idrettsgulv (Lakkerte)
En del av Bona Vedlikeholdsprogram




