
Środki zaradcze
Ułóż wycieraczki
• Umieszczone przy drzwiach wyjściowych pozwolą zatrzymać 

wilgoć, piasek i brud. W miejscach o zwiększonym natężeniu 
ruchu, przy schodach oraz przy drzwiach użyj dywanów. 
Unikaj takich, które mają gumowe podszycie lub nie 
przepuszczają powietrza.

Użyj podkładek filcowych
• Przyklej ochronne podkładki filcowe do spodu mebli.

Zminimalizuj użycie wody
• Zawsze czyść za pomocą tak suchych metod, jak to tylko 

możliwe.

Codzienne mycie
Odkurz
• Odkurzaj bądź zamiataj podłogi każdego dnia. Nie pozwól 

na to, by piasek bądź brud się nawarstwiał. Mogą działać 
jak papier ścierny, rysując powierzchnię i powodując jej 
matowienie.

Umyj
• Wyczyść podłogę do czysta za pomocą dobrze wykręconego 

mopa z mikrofibry bądź sznurkowego. Do czyszczenia użyj 
środka czyszczącego Bona Cleaner (1 : 100 do codziennego 
czyszczenia, 1 : 50 na mocno zabrudzone podłogi). Często 
wymieniaj wodę oraz, w miarę potrzeby, mopa. Bona Cleaner 
może być również użyty w maszynach szorująco-suszących, 
efektywnych na większych obszarach podłogowych. Na 
podłogach drewnianych należy stosować je ostrożnie. 
Używaj jedynie białych i czerwonych padów/szczotek                                          
w maszynach, aby nie zarysować powierzchni. Użyj tak małej 
ilości wody, jak to możliwe i uważaj, by nie zostawiać kałuż. 

Plamy
• Kiedy coś się wyleje, natychmiast zbierz ciecz z podłogi. 

Nałóż na brudne miejsce rozcieńczony środek czyszczący 
Bona Cleaner i wytrzyj za pomocą mopa. W takich 
sytuacjach idealnie sprawdza się też Spray Mopy Bona.

Konserwacja
Jeśli podłoga zaczyna pokazywać oznaki zużycia (np. 
matowienie powierzchni), należy nałożyć ochronną warstwę 
konserwującego środka takiego, jak Bona Polish bądź Bona 
Freshen Up. Do aplikacji użyj specjalnego pada aplikującego 
Bona, równo nałóż środek na całą powierzchnię podłogową. 
Wcześniej dokładnie wyczyść podłogę, by brud nie dostał się 
do warstwy ochronnej.

Jak dbać o podłogi lakierowane

Więcej informacji na www.bona.com/pl/

Rozszerzona konserwacja
Bona oferuje trzy rozbudowane oferty podzielone na kategorie Złoto, Srebro i Brąz. 

• Mocno porysowane i zaplamione podłogi – kategoria Złoto – kompletne szlifowanie i nowa warstwa lakieru

• Lekko porysowane i zabrudzone podłogi – kategoria Srebro – szlifowanie powierzchniowe i lakier nawierzchniowy

• Wysuszone i zabrudzone podłogi – kategoria Brąz – dogłębne czyszczenie i pasta konserwująca Bona Polish lub Freshen Up

Usługi wykonuje miejscowy parkieciarz. Znajdziesz go na www.bona.com 
w zakładce „Bona dla właścicieli domów”, następnie „Certyfikowany Parkieciarz”.


