
Onderdeel van het Bona Home Renovatie Systeem voor Houten Vloeren 

Bona Home Parket- en Onderhoudsolie

SYSTEM
STEP BY STEP



•	 Zeer vlekbestendig

•	 Waterafstotend

•	 Laag verbruik

•	 Eenvoudig aan te brengen

BOna HOME PaRkEt- En OndERHOudSOLiE voor de impregnatie/eerste behandeling 

van ruwe houten vloeren en/of het doorlopende onderhoud van geoliede houten 

binnenvloeren. Hoog oliegehalte en laag oplosmiddelgehalte. Eenvoudig aan te brengen. 

Formule met uitstekende impregnatie-eigenschappen. Geeft doffe oppervlakken een  

intense houtkleur. 

SYSTEM
STEP BY STEP
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Bona Home Parket- en Onderhoudsolie

de vloer terugschuren tot op kaal hout. Het oppervlak moet droog 

zijn zonder schuurstof en andere verontreinigingen. Het product 

moet op kamertemperatuur zijn en goed worden doorgeroerd 

vóór gebruik. de minimumtemperatuur voor toepassing is 16°C.

VOORBEREIDING

1. Breng een dunne laag olie aan op de vloer met een roestvrijstalen 
spatel of gummi spatel (wit). Laat nooit plassen olie te lang op 
de vloer liggen.

2. Laat het hout de olie absorberen voor 15-20 minuten. de olie 
inboenen met een beige pad onder een boenmachine.

3. Verwijder overtollige olie met katoenen doeken. Wikkel daarna 
een doek om een pad en plaats deze onder de boenmachine om 
het geoliede oppervlak droog te boenen ==> laat de geoliede 
vloer 1 nacht drogen of tenminste 12-16 uur, afhankelijk van 
omstandigheden.

4. Voor de beste resultaten en een duurzamer oppervlak brengt 
u een tweede dunne laag olie aan. Verwijder overtollige olie na 
15-20 minuten en boen alles helemaal droog. Het oppervlak kan 
na 24 uur weer betreden worden.

5. in GEBRuik nEMEn & REiniGEn: de meubels kunnen na deze 
droogtijd weer worden teruggezet, maar wacht tenminste 1 week 
met het terugleggen van tapijten en andere vloerbedekkingen 
én met het vochtig reinigen. 

6. BEWaREn: bewaar de resterende olie voor toekomstig 
onderhoud van de vloer.

GEBRUIKSAANWIJZING EERSTE BEHANDELING

Reinig het oppervlak en laat de vloer daarna goed drogen. Bij 

gekleurde olie-oppervlakken gebruikt u gewoon gepigmenteerde 

Parket- en Onderhoudsolie om veelbelopen gedeeltes op te 

frissen.

1. Breng een dunne laag olie aan op de vloer met een 

roestvrijstalen spatel of een katoenen doek.

2. Verwijder overtollige olie na 15-20 minuten met katoenen 

doeken en boen alles helemaal droog.

3. Ongeveer 12 uur laten drogen.

ONDERHOUD

Productbasis:  gemodificeerde plantaardige oliën

Kleuren: neutral, White, umbra, Clay

Verbruik:  30-40 m²/liter

Verpakking:  750 ml

VOS gehalte:  <130 gram/liter VOS

Droogtijd:   24 uur

Gereedschap:    rvs spatel, katoenen doek, gummi 

spatel, blokkwast (voor de kanten)

Reinigen gereedschap:  wasbenzine

Opslag:   vorstvrij bewaren

Houdbaarheid:    2 jaar

TECHNISCHE GEGEVENS

STAP-VOOR-STAP SYSTEEM

net zoals met elk ander renovatieproject kan het renoveren van 

houten vloeren een uitdaging zijn. dé sleutel tot uitstekende 

resultaten is precies weten wat er gedaan moet worden. daarom 

hebben wij een stap-voor-stap systeem bedacht bestaande uit 

producten en instructies om u door het gehele renovatieproces 

te begeleiden. Stap-voor-stap naar een houten vloer die er uitziet 

als nieuw. Meer informatie bij de winkel waar u het product heeft 

gekocht of op onze website (zie shortlink hieronder).

Bona Home - uw Houten Vloer Renovatie Systeem.

HEt BONA HOME REnOVatiE SYStEEM VOOR HOutEn VLOEREn

SCHUREN REPAREREN ONDERHOUDENOLIE
AANBRENGEN

WAARSCHUWING
Parketolie bevat drogende oliën. Risico van spontane zelfontbranding. Bewaar gedrenkte lappen, doeken etc. alleen in een afgesloten metalen container of in water.


