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Freshen Up jest gotowym do użycia środkiem na bazie wody, przeznaczonym do 
ochrony i konserwacji lakierowanych oraz fabrycznie lakierowanych podłóg 
drewnianych oraz korkowych, zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i użyteczności 
publicznej. Odnawia on zarysowaną i matową powierzchnię podłogi, przywarcając jej 
świeży wygląd oraz chroniąc ją przez ścieraniem.  
 
Największe zalety: 
• Produkt na bazie poliuretanu - doskonałe właściwości ochronne; 
• Nie zawiera wosków; 
• Może z łatwością być usunięty w celu nałożenia dodatkowej warstwy lakieru;  
• Spełnia normę DIN 18 032 dotyczącą antypoślizgowości. 
 
 
 

 
 
Typ produktu: Poliuretanowy środek na bazie wody do konserwacji 

polakierowanych podłóg\ 
Proporcje mieszania:  Produkt jednokomponentowy gotowy do użycia 
Czas schnięcia:  Około 2 - 3 godziny* 
Narzędzia:  Pad Bona Aplikujący z mikrofazy  
Wydajność:  30 - 50 m2/litr  
Bezpieczenstwo Niesklasyfikowany (patrz Karta Charakterystyki 

Substancji Niebezpiecznej i Preparatu 
Niebezpiecznego) 

Okres przydatności do użycia:  1 rok od daty produkcji, w  nieotwieranym, 
oryginalnym opakowaniu 

Przechowywanie/transport:  Temperatura nie może spaść poniżej +5oC lub  
przekroczyć +25oC podczas transportu i 
magazynowania. 

Postępowanie z odpadami:  Resztki produktu i puste opakowania powinny 
 być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Wielkość opakowań: 3 x 5 litrów (44 kartonów na palecie) 
 10 x 1 litr (50 kartonów na palecie) 
*w normalnychwarunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20°C wilgotność    
względna 60%. 
 
 

 
 
Usunąć z podłogi pył i piasek itp. przy pomocy odkurzacza, miotły lub innej metody “na 
sucho”. Oczyścić podłogę z brudu i kurzu. Dokładnie zmyć podłogę środkiem Bona 
Cleaner. Powtórzyć czyszczenie, aby pod warstwą Bona Freshen Up nie znalazł się 
brud. Odczekać na całkowite wyschnięcie podłogi przed zastosowaniem środka. 
Podczas nakładania należy ograniczyć do minimum przepływ powietrza zamykając 
okna i drzwi, aby zopobiegać osadzeniu się pyłu z powietrza na powierzchni podłogi.     
 
 

 
Na polakierowaną podłogę: 
1 – 2 x Bona Freshen Up 
Środek aplikować mopem z Bona Padem Aplikującym z mikrofazy.  
Uwaga: Nie stosować mopa „sznurkowego”, mopów bawełnianych, z gąbki i tym 
podobnych 
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Przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć opakowaniem w celu dobrego 
wymieszania produktu. Freshen Up należy nakładać na podłodze równomiernie, 
używając Padu Bona Aplikującego z mikrofazy. Przed użyciem Bona Pad Aplikujący 
powinien być delikatnie zwilżony wodą. Produkt nakładać wzdłuż usłojenia drewna. 
Pozostawić do wyschnięcia pomiędzy warstwami lub przed wniesieniem mebli, na co 
najmniej 2 godziny. Podczas schnięcia powinno się zapewnić większy ruch powietrza, 
aby stymulować proces utwardzania. Jeśli zajdzie potrzeba, np. na bardzo matowych i 
zniszczonych powierzchniach, można powtórzyć proces nakładania Freshen Up. 
Uwaga: Nie powinno się polerować Freshen Up, ponieważ może to usunąć powstałą 
powierzchnię. Nakładanie Bona Freshen Up na powierzchnię bejcowaną lub 
powierzchnię o niewielkim poziomie połysku, zwiększy połysk. Zawsze należy najpierw 
przeprowadzić test.  
 

 
 

Podłogę można umyć na mokro tydzień po nałożeniu Freshen Up. Podłoga 
konserwowana przy użyciu Freshen Up powinna być czyszczona roztworem Bona 
Cleaner i wody, przy użyciu Padu Bona Czyszczącego lub innego odpowiedniego 
aplikatora. Nie wolno używać silnie alkalicznych środków czyszczących, ponieważ 
mogą one usuwać powłokę utworzoną przez Freshen Up.  
 
W przypadku podłóg w obiektach mieszkalnych, nałożenie Freshen Up jeden lub dwa 
razy w roku, zwykle wystarcza do zapewnienia podłodze ochrony. Podłogi narażone na 
bardzo duże ścieranie, np. te w obiektach użyteczności publicznej, mogą potrzebować 
aplikacji Freshen Up kilka razy w miesiącu. 
 
Uwaga: W przeciwieństwie do podłóg pielęgnowanych przy użyciu pasty, wosku lub 
tym podobnych, podłogę pokrytą Freshen Up nadal można polakierować. Przed 
lakierowaniem należy dokładnie wyczyścić podłogę przy użyciu Bona Polish Remover, 
aby usunąć całą powłokę Freshen Up, a następnie użyć środka Bona Prep zgodnie z 
Kartami technicznymi tych produktów.  
 
Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej 
www.bona.com.  
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