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Bona Reiniger voor geoliede vloeren is een gebruiksvriendelijke, veilige en 
doeltreffende reiniger voor geoliede houten vloeren. Reinigt en voedt het 
oppervlak en biedt extra bescherming 
 
 hard voor vuil, zacht op de vloer 
 effectief en eenvoudig te gebruiken 
 volledig biologisch afbreekbaar 
 

 
 
pH-waarde : ca. 10 
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 : het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de 
   Europese richtlijn (EC) 1272/2008EG en de amendementen 
Afval : lege flessen zijn recyclebaar als hard plastic 
Verpakking : - 1 liter sprayfles (navulbaar) (voor de Bona Vloer Mop) 
   - 0,85 liter cartridge (navulbaar) voor de Bona Spray Mop 

        - 2,5 liter can, navulling 
Certificatie : Greenguard Gold 
 

 
 
Vóór het nat reinigen de vloer stofzuigen zodat vuil en zand zijn verwijderd. 
 

 
 
1. Spray de reiniger op een klein gedeelte van de vloer. 
2. Dit gedeelte wissen met een Bona Cleaningpad (Reinigingspad, blauwe pad) - 

met de Bona Vloer Mop / Spray Mop. Wanneer de pad vuil is deze uitspoelen 
en uitwringen of vervangen door een nieuwe, schone pad. 

 
Bij hardnekkige vlekken, rubberen schoenstrepen of kleverige vloeistoffen spray 
het reinigingsmiddel direct op de vlek en laat het een paar minuten inwerken. 
Schrob de vlek schoon met een groene schuurpad. 
 

 
 
 Zoals altijd geldt voor geoliede vloeren: na een aantal keer reinigen kan de 

olielaag/vloer schraal worden. De vloer dan behandelen met een 
onderhoudsolie – gebruik dan de Microfiber Applicator pad (Refresherpad, de 
gele pad). 

 Attentie: dit product alleen gebruiken op geoliede houten vloeren. Niet 
geschikt voor houten vloeren met een andere afwerking dan olie. 

 
 

Technische gegevens 

Voorbereiding 

Gebruiksaanwijzing 

Voor de Bona 
Spray Mop 

Navulling van 
2,5 liter 

Informatie 

Voor de Bona 
Vloer Mop 


