Acessórios
Bona Mop
A Mop Bona facilita
a aplicação do Bona
limpador ou Bona refresher
trocando apenas o Pad.
Possui cabo telescópico
e acompanha um
Pad limpador de microfibra.
Sua base giratória
tem um ângulo
de limpeza de 360º.

Bona Pad
mop limpador

• Atrai e agarra a sujeira
quando se usa seca.

• Absorve líquidos
e tira manchas.

• Revolucionários fios
de micro-fibras

que atraem e absorvem o pó.

• Lavável em máquina (300 lavagens).

Bona Pad mop
Refresher-Renovador

• Revolucionários fios

• Atrai eficazmente

o pó da superfície.

de lã de carneiro para
uma aplicação suave

Bona Pad mop
Atrai-Pó

e um bonito acabamento.

• Usar com a mop Bona.

• Lavável em máquina.
• Usar com o renovador
e mop

Bona

Bona.

Saiba que:
Todos os produtos Bona não agridem o meio ambiente e são
100% seguro para a saúde de crianças, adultos e animais de estimação.
Importado e distribuido por:

Tel. (11) 4199-5555
www.resinasbona.com.br

Guia de manutenção

Limpeza

Restauração

O Limpador Bona Care é ideal para limpeza diária dos pisos de madeira
e pisos frios. De forma rápida e eficiente elimina manchas e sujeiras
como: café, molhos, vinho, sucos, marcas de sapato, etc.

O Refresher Bona Care é ideal para restauração dos pisos de madeira
envernizados, não encerados e de pisos frios.
Muito eficiente, o Refresher Bona Care cobre até 70% dos riscos superficiais,
criando uma película protetora em seu piso. Ideal para proteger o piso antes de
uma festa em sua residência ou áreas comerciais.
A grande vantagem desse Restaurador é que você não precisa posteriormente
removê-lo, gerando assim econômia de tempo e produtos como removedores.

Pisos de madeira
Limpador 1L

• Limpador detergente
neutro,exclusivo
para piso de madeira

• Rendimento

aproximado de

250m2

• Indicado para pisos

Pisos frios

Limpador 1L

• Limpador detergente
•

Neutro exclusivo
para pisos Frios
e Laminados
Rendimento

• Composto

a base de

• Rendimento

• Disponível para

pisos de madeira
e pisos frios

pisos de madeira
e pisos frios

• Rendimento aproximado

• Rendimento aproximado
de

• Embalagem
econômica

Poliuretano a

exclusivo para piso de madeira

aproximado
de 1000m2

• Disponível para

Bona Refresher é indicado
para restaurar piso frio.
• Indicado para Mármores,
Porcelanatos, Cerâmicos,
Granitos, Vinílicos, Epóxi,
Capas de Aço e Laminados

• Restaurador de Brilho

Refil limpador 4L

por um limpador
spray 1litro,
uma mop com
refil azul

Refresher 1L

Bona Refresher é indicado
para restaurar piso
de madeira.

aproximado de 250m2

não encerados

Kit para limpeza

Pisos frios

Pisos de madeira

Refresher 1L

de

70m

2

70m2

Como usar
3

4

5

6

Como usar

Aspirar

Começe aspirando
seu piso para retirar
sujeira e resíduos.

Borrifar

Limpar

1 Retire os móveis do local a ser trabalhado.
2 Depois de Aspirar e Limpar o piso, comece a trabalhar pequenas áreas.
3 Utilize o refil de pêlo de carneiro umedecido com água para a aplicação.
4 Aplique o Refresher diretamente no piso em formato de “S”.
5 Passe a Mop no sentido contrário do piso.
6 Passe a Mop no sentido a favor do piso, antes do produto iniciar a secagem.
7 Após o termino de toda a área deixe secar por 2 horas.

sua fórmula irá retirar

e veja como é fácil manter

Importante

Após, borrife o Bona Care
Cleaner e rapidamente
a sujeira e marcas.

Limpe com sua Mop de
Microfibra refil limpador
seus pisos limpos.

Importante
• Uso indicado com Mop da Bona com refil de Microfibra para Limpeza.
• Produto pronto para o uso, não é necessário diluir.
• Para remover marcas mais difíceis aplique direto no local.

• Uso indicado com Mop da Bona
e refil de pêlo de carneiro.
• Não utilizar em pisos encerados.
• Não removível, siga corretamente
as instruções de uso.
• Se o piso de madeira apresentar

desgaste profundo, é necessário
fazer uma nova raspagem.
• Para renovar somente o brilho
dos pisos de madeira,
utilize a linha Bona Parquet.
Informe-se.

