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Bona Wood Floor Refresher är en vattenbaserad underhållslack färdig att användas 

på det flesta lackerade och fabrikslackerade trä- och parkettgolv i hem- och offentlig 

miljö. Bona Wood Floor Refresher är speciellt framtagen för underhåll av lackerade 

trägolv. Produkten ger ny finish till en repad och nermattad lackyta, och ett bra skydd 

där klack- och friktionsmärken lätt går att ta bort. 

 

 Långvarigt skydd förstärkt med polyuretan 

 1 liter räcker till ca 30-50 m² 

 Lätt och säker att använda 

 Återställer ytan 

 Snabb torktid, ca 30-60 minuter 

 Inte hal 

 

 

 
 

Bindemedelsbas:  Polyuretan 

Glans: Hög glans, 80-90 

Spädning:  Spädes ej 

Torktid:  Yttorr: 30-60 minuter 

 Lätt användning 2-3 timmar 

 Fullständingt torr: 12 timmar 

Verktyg:  Bona Applicator Pad 

Åtgång:  30-50 m
2
/liter 

Säkerhet: Ej klassificerat. Se säkerhetsdatablad för mer information. 

Rengöring: Rengör med vatten direkt efter användning. Torkat material kan 

rengöras med Aceton. 

Hållbarhet:  2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning 

Lagring/transp:            Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga  +25°C vid  

 lagring eller transport. 

Avfall:  Överblivet material och tomma emballage hanteras efter de 

lokala bestämmelserna.                   

 Förpackning:  1 liter 

  

 

 
 

Dammsug golvet för att ta bort damm och lösa partiklar. Rengör golvet noga med 

Bona Wood Floor Cleaner. Låt golvet torka. Produkten ska inte användas på golv som 

tidigare varit behandlade med vax eller olja. Vax och olja gör så att Bona Wood Floor 

Refresher inte fäster på ytan.  Om osäkerhet finns kan ett lite test göras innan hela 

golvet behandlas. 

 

Skaka flaskan ordentligt innan användning och använd vid normal rumstemperatur, 

18-25C.  

 

 

 
 

1. Häll ut en vågformat sträng med Bona Wood Floor Refresher på en liten yta på 

golvet. 

2. Fördela ut produkten med Bona Applicator Pad. 

3. Avsluta appliceringen genom att dra med applicator paden över den behandlade 

ytan i träriktingen. 

4. Fortsätt yta för yta tills hela golvet är behandlat. 

 

Tekniska data       

Förberedelser        

Applicering        
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Golvet kan börja användas lätt redan efter 2-3 timmar men undvik att möblera samt 

tyngre trafik på golvet minst 12 timmar. 

 

 

 
 

Rengör golvet regelbundet med Bona Dusting Pad och/eller dammsugare så att du får 

bort all smuts och grus. Våttorka golvet vid behov med Bona Spraymopp eller Bona 

Cleaner. OBS: Använd alltid så torr städmetod som möjligt. När golvet börjar se matt 

och tråkigt ut kan golvet behandlas igen Bona Wood Floor Refresher. Hur ofta man 

måste underhålla golvet beror på slitaget och kan variera från vart 3:e år i en 

hemmamiljö till flera gånger om året i en offentlig miljö. 

 

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från www.bona.com  

 

 

 

 
 

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och 

gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida 

produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella 

träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad 

applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett 

test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på 

förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används. 

Underhåll        

Observera!        


