Primeiros Cuidados
Quando o verniz secou.

Um piso onde foi aplicado os produtos Bona estará seco ao toque entre
3 e 4 horas, mas o verniz ainda estará curando nesta etapa, pois o tempo
total de cura dar-se-á em 8 dias. Como regra geral, espere 24 horas
após a aplicação da última demão para andar no ambiente com cuidado.
Não é difícil manter seu piso de madeira bonito ano após ano. Pisos com
aplicação dos produtos Bona requerem um mínimo de manutenção.
Seguindo as indicações deste folheto, seu piso terá boa aparência por anos.
A linha de produtos Bona está disponível para limpar e conservar os pisos
de madeira envernizados e pisos laminados.

Importante

• aguarde 24 horas antes
de colocar os móveis.
• proteja as bases dos
móveis com feltro.

• espere uma semana antes
de colocar os tapetes.

Observações Importantes
• Não use agentes de limpeza alcalinos, pois poderão danificar seu verniz.
• Caso derrame tinta no piso, remova cuidadosamente com Água Raz.
• Certifique-se de que o verniz foi aplicado de acordo com as instruções
no rótulo da embalagem. O uso indevido do verniz, diferente das
especificações, poderá ocasionar desgaste prematuro do produto.

Importado e distribuido por:
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Bona Parquet

Guia de manutenção

Cleaner

Freshen Up

Polish Brilhante

Remover

Removendo sujeiras
e marcas.

Proteção extra e brilho acetinado.
Indicado para pisos semibrilho

Proteção extra e brilho.
Indicado para pisos brilhante.

Para remover o Polish Brilhante
e Freshen Up.

O Cleaner é um agente de limpeza
concentrado indicado para pisos de
madeira e laminados. O Cleaner é ideal
para limpeza diária, elimina manchas
e sujeiras como, café, molhos, vinho,
sucos, marcas de sapato, giz de cera
entre outras. Ele é
especialmente formulado
para limpar com
eficiência os pisos de
madeira sem danificar
ou agredir a superfície.
O resultado é um piso
limpo e conservado
por muito mais tempo.
Para limpar marcas
de difíceis remoção,
utilize o remover.

O renovador de pisos Freshen Up
foi desenvolvido para manutenção
de pisos de madeira. Ele renova a
aparência de superfícies arranhadas
e foscas, dando ao piso uma
aparência de novo e protegendo
contra o desgaste. Repita o
tratamento com o Freshen
Up quando necessário.
Para pisos residenciais,
normalmente uma a duas
vezes ao ano é suficiente.
Para pisos expostos
ao alto tráfego, talvez
seja necessário o
tratamento várias
vezes ao mês.

Embora seu piso de madeira esteja
bem protegido com produtos Bona,
uma demão de Polish Brilhante dará
uma proteção extra ao seu piso,
mantendo um brilho atrativo por
mais tempo. O piso tratado com
Polish Brilhante pode ser
limpo usando pano úmido
em solução de água e
Cleaner. Com aplicação
do Polish Brilhante, o
piso fica mais resistente
a marcas de borracha
dos saltos e riscos
superficiais. Intensifique
o brilho usando
uma enceradeira
de feltro macio.

O Remover é indicado para retirar
resíduos de Polish Brilhante, Freshen
Up e limpar marcas de difícil remoção.
Para locais onde são aplicados Polish
ou Freshen Up semanalmente,
use o Remover a cada seis meses.

Modo de uso

Modo de uso
Aplicação: Limpe bem o piso e passe uma

Modo de uso

Modo de uso

Aplicação: Limpe o piso com um pano
umedecido em água e

camada uniforme do

Cleaner.
Limpeza normal: misture 5 tampas em um
balde com 10 litros de água.
Limpeza profunda: misture 10 tampas
em um balde com 10 litros de água.

Importante

• Nunca use pano
muito molhado,

Freshen Up no piso
usando um pano limpo, esponja ou similar.

Aplicação: Limpe bem o piso e passe uma
fina camada do

Polish Brilhante sem diluir.
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Importante

• A superfície deve
estar limpa e livre

“Polish”,
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Importante

Remover.

• Em pisos
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dois meses.

