Onderhoudskit
VERNIST PARKET

DE ONDERHOUDSKIT BEVAT:
1 liter Bona Cleaner | 1 liter Bona Polish Mat

10 TIPS VOOR EEN OPTIMALE VERZORGING
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veeg of stofzuig regelmatig met een zachte borstel. Achtergebleven gruis kan het oppervlak beschadigen.
Leg voetmatten bij buitendeuren.
Plaats beige viltjes onder stoel- en tafelpoten, geen gekleurde!
Vermijd beschadigde naaldhakken.
Plaats een beschermende mat onder stoelen met wieltjes.
Verwijder vlekken snel met een zachte doek of met keukenpapier. Ingelopen vlekken zijn moeilijker te
verwijderen.
7. Dweil met een lichtvochtige dweil of een mop, maar gebruik nooit overvloedig water. Gebruik hierbij steeds
een onderhoudsproduct voor vernist parket en geen traditioneel schoonmaakmiddel. Microvezeldoeken
kunnen je vloer op termijn beschadigen.
8. Plaats een schaaltje onder bloempotten. Zet uw emmers op een droge dweil, niet rechtstreeks op de
vloer.
9. Zware voorwerpen til je op om krassen te vermijden.
10. Let op met openstaande ramen: een regenbui bij afwezigheid kan voor schade zorgen.

AANDACHTSPUNTEN
• Gebruik nooit onderhoudsproducten die wassen bevatten, want die vormen een vetlaag. Bij het opnieuw
afwerken van de vloer zullen er hechtingsproblemen ontstaan.
• Wacht niet tot de vernislaag haar glans verliest. Door de werking van het hout ontstaan er microkrassen
die de beschermlaag zwakker maken. Breng jaarlijks een nieuwe polishlaag aan met Bona Polish Mat.

Relatieve luchtvochtigheid

In het geval van problemen met een parketvloer ligt de oorzaak in 90% van de gevallen bij een
te lage luchtvochtigheid. Zorg bij een houten vloer altijd voor voldoende luchtvochtigheid in de
woning. De ideale luchtvochtigheidsgraad ligt tussen 45 en 65%. Een te lage luchtvochtigheid
kan barsten, scheurtjes, opstekende planken,... veroorzaken. Het loont dus zeker de moeite om de
dit met een hygrometer in de gaten te houden en indien nodig een luchtbevochtiger te voorzien.
Vooral in de winter moet je alert zijn.
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EERSTE BEHANDELING NA INSTALLATIE
Na installatie kunt u onmiddellijk starten met het gewone onderhoud, met de Bona Cleaner.
Er is geen speciale behandeling nodig.

(TWEE-)WEKELIJKS ONDERHOUD MET DE BONA CLEANER
Voor het regelmatig onderhoud (om de 1 à 2 weken) van uw parket afgewerkt met matte
vernis kunt u dweilen met een weinig water waaraan u het gepaste onderhoudsproduct
toevoegd. Wij raden Bona Cleaner aan. Dit product is uitstekend voor het reinigen van
verniste houten vloeren.
1.

Verwijder het vuil / zand etc. met een stofzuiger, borstel of droge mop. Gebruik bij het
stofzuigen een geschikte borstel voor parket.
2. Voeg Bona Cleaner toe aan lauw dweilwater in de verhouding: 1 dl op 10 liter. Respecteer
steeds de verhouding! Dweil in de lengterichting van de planken en gebruik nooit
overvloedig water.
3. Laat de vloer drogen alvorens te betreden.

JAARLIJKS ONDERHOUD MET BONA POLISH MAT
Bona Polish Mat is een kant-en-klaar watergedragen polish en speciaal ontwikkeld voor het
behandelen van verniste houten vloeren. Het geeft een extra bescherming tegen slijtage
en vocht. Het oppervlak blijft mooi en langer glanzend.
1.

Verwijder het vuil / zand etc. met een stofzuiger, borstel of droge mop. Gebruik bij het
stofzuigen een geschikte borstel voor parket.
2. Breng de polish met kleine druppels aan op de vloer. Het product moet niet verdund
worden, het verbruik is circa 50 m²/liter. Verdeel de Bona Houten Vloer Polish
gelijkmatig over het vloeroppervlak met een spons of mop. De opbrengpad niet van de
vloer afhalen; luchtbellen kunnen een ongelijkmatige glans veroorzaken. Het beste is
om te beginnen aan één kant van de kamer en geleidelijk naar de andere zijde te werken.
3. Laat de vloer gedurende 2-4u drogen voor gebruik. Reinig gereedschap na gebruik.

