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Bona Decking Reviver is ontwikkeld voor het reinigen van vervuilde of aangetaste 
en/of eerder geoliede zachthouten terrasvloeren zoals lariks en onder druk 
geïmpregneerd grenen. Het lost oude olielagen op en brengt de verfrissende kleur 
terug dat het hout had toen het nog nieuw was. 
 
 Effectief en veilig voor de tuin 
 Verwijdert oude olie en behandeld aangetast hout 
 
 

 
 
pH-waarde:  ca. 11 
 
Dilution: Voor handmatig gebruik, kant-en-klaar. 
 Voor gebruik met de Bona PowerScrubber, verdunnen 1/5        (2 

liter Bona Decking Reviver en 8 liter water in de tank).  
 
Houdbaarheid:  3 jaar na productiedatum, in ongeopende originele verpakking 
 
Opslag/transport:  de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C  
 
Veiligheid: gevaarlijk – zie etiket voor meer informatie  
 
Verpakking: 4 liter 
 
 

 
 
Verwijder los vuil, mos van de houten terrasvloer. Controleer op uitstekende spijkers en 
schroeven en sla deze met een hamer dieper in (bij machinaal reinigen kan de machine 
stuk gaan). Bescherm gevoelige planten en oppervlakken (zoals aluminium) tegen 
vlekken. Werk niet in direct zonlicht (doe de klus het liefst met bewolkt weer of ’s 
morgens vroeg of ’s middags laat). 
 
 

 
 
1. Bevochtig de houten terrasvloer met water. 

2. Breng Bona Decking Reviver royaal aan op een sectie van 5-10 m2  en laat het een 
paar minuten intrekken. Een goede manier om het product aan te brengen, is door 
de Decking Reviver eerst in een schone, plastic emmer te gieten en vervolgens 
met een roller te verdelen. 

3. Schrob dat gedeelte met een harde borstel. Als alternatief kan een 
hogedrukreiniger (uitgerust met een roterende borstel) worden gebruikt. Gebruik 
echter wel de laagst mogelijke drukinstelling! 

4. Spoel voorzichtig af met water en ga verder met de volgende sectie (niet nodig bij 
een hogedrukreiniger). 

5. Laat de terrasvloer goed drogen voordat je het oppervlak behandeld met terrasolie 
(Bona Decking Oil). 

 

 

 

 

Technische gegevens 

Voorbereiding 

Gebruiksaanwijzing 
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Het gebruik van een Bona PowerScrubber om de houten terrasvloer te reinigen is een 
meer efficiëntere en minder arbeidsintensieve methode. Zeer efficiënt voor het reinigen 
van gegroefde terrasplanken. 

 

Opstelling 

1. Volg de standard voorbereidingsprocedure die hierboven wordt beschreven 
en zorg dat je een tuinslang bij de hand hebt zodat je de vloer kunt 
afspoelen. 

2. Om schade aan de zuigbalken van de machine te voorkomen, demonteer 
deze of zorg ervoor dat deze tijdens gebruik altijd omhoog staan. 

3. Monteer de oranje borstels onder de machine. Op “gewone” en/of zachte 
houtsoorten kunnen de rode borstels worden gebruikt (oranje is 
agressiever). 

4. Zet de drukregelaar op medium of hoog. 
5. De vacuum unit mag niet worden gebruikt tijdens het reinigen van houten 

terrasvloeren! Risico op schade aan interne turbine) – dus zorg ervoor dat 
deze is UITGESCHAKELD (regelen met voetpedaalschakelaar). 

 
Gebruiksaanwijzing 
 
1. Vul de tank met 8 liter schoon water en vul aan met 2 liter Bona Decking 

Reviver.  
2. Spoel de houten terrasvloer af met schoon water. 
3. Start de machine en en gebruik deze met geactiveerde waterpomp. Schrob 

een deel van het terras over de lengte van de planken. 
4. Spoel opeenhopingen van vuil uit het gereinigde deel voordat het de kans 

krijgt om te drogen. 
5. Ga verder met de volgende sectie. Als het hout is opgedroogd, spoel dan 

opnieuw met schoon water voordat je verder gaat met schrobben.  
6. Ga naar www.bona.com / Consument en bekijk daar de instructiefilm. 

 
Maak de machine na gebruik grondig schoon en laat deze een minuut draaien 
met alleen schoon water in de tank om interne onderdelen schoon te spoelen.  
 
Laat de houten terrasvloer minstens een nacht drogen voordat je het gaat 
behandelen/beschermen met een terrasolie, zoals Bona Decking Oil. Voor het 
beste resultaat schuur je de vloer licht op met schuurkorrel 120 voordat je gaat 
oliën. 
 
 
Voorzorgsmaatregelen 
- Stel de machine nooit bloot aan regen. 
- Sluit de machine altijd aan op een geaard stopcontact.  
- Vermijd het gebruik van meerdere verlengkabels of zorg ervoor dat alle 

connectoren waterdicht zijn. 

 
 

 

Machinaal werken 


